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Animatieprogramma



Woensdag 10 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Bolle-Neuzen-Portret
  Maak vandaag een portret van je vader, moeder, 
                     broertje of gewoon van jezelf! Wij zorgen ervoor dat dit 
                     portret er extra leuk uit komt te zien.
11:00 uur inschrijven: Spooktocht 
13:00 uur Voetbal
  We gaan een lekker potje voetballen voor iedereen tot 
                     10 jaar! Wie doet er met ons mee?
17:30 uur  Intro duiken
  Vandaag kan je, onder begeleiding van een ervaren 
                     duikinstructeur, in het zwembad kennismaken met de 
                     duiksport. Minimaal zwemdiploma A verplicht. 17:30 
                     verzamelen we bij het zwembad! T/m 14 jaar €6,- , 
                     15 t/m 20 jaar €7,50, vanaf 20 jaar €10.!  
19:00 uur Spooktocht 4+
  Durf jij het aan? Doe mee aan deze griezelige spootocht!
21:00 uur Spooktocht 10+
  Durf jij het aan? Doe mee aan deze gruwelijk griezelige 
                     spooktocht. Inschrijven en opgeven als vrijwilliger kan bij 
                     het anima�eteam.

Donderdag 11 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Modeshowkleding
  We maken mooie kleding voor de modeshow van Jenny
                     Star! Kom je eigen kleding maken en loop zelf als een 
                     echt model over de catwalk!
13:00 uur Wasknijpergekte!
  De meest leuke, gekke en grappige spelletjes met 
                     wasknijpers!
15:00 uur Steen, Papier, Schaar - De Estafette
  Ben jij goed in steen, papier, schaar? Dan is deze 
                     estafe�e voor jou op het lijf geschreven!
19:00 uur Storm & Sterre Theatershow
  Ben je benieuwd wat jouw theatervriendjes dit keer  
  weer beleefd hebben? Kom dan kijken naar een  
  gloednieuwe theatershow!
20:30 uur Wie wordt de nieuwe Miljonair? 10+
  Lukt het jou om vandaag als miljonair dit spel te 
                     winnen?

Maandag 8 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Sterrenhanger
  Met deze mooie sterrenhanger ga je heerlijk dromen... 
                     hang hem boven je bed en slaap elke avond onder je 
                     eigen sterrenhemel!
13:00 uur Het grote Ingrediëntenspel
  Verzamel zoveel mogelijk ingrediënten van een gerecht
                     van de menukaart en misschien win jij dan wel dit spel!
15:00 uur Peuterpret
  Allemaal gezellige spelletjes voor de allerkleinsten! Kom  
  gezellig meedoen, het wordt dolle pret!
19:00 uur Minidisco
  Zwaaien met je armen en stampen met je voeten
20:30 uur Omgekeerd Verstoppertje
  Wie kan zich voor de rest van de groep schuilhouden? 
                     We spelen verstoppertje, maar dan wel op een heel 
                     andere manier.

Dinsdag 9 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Panda
  Hoewel panda's erg scha�g zijn en er knuffelig uitzien, 
                     is het maar beter als je ze niet knuffelt. Ze kunnen 
                     namelijk hard bijten! 
11:00 uur inschrijven: Spooktocht (10 augustus)
11:00 uur inschrijven: DJ Workshop 
13:00 uur DJ-Workshop
  Tijdens deze DJ-workshop van een uur kruip jij achter 
                     een eigen DJ-set en leer jij de kneepjes van het vak van 
                     een professionele DJ! Je krijgt les met behulp van 
                     voorbeelden, fragmenten en filmpjes. Vanaf 7 jaar en 
                     inschrijven bij het anima�eteam.
19:00 uur Minidisco
  Zwaaien met je armen en stampen met je voeten
20:30 uur Selfie Challenge
  Ga met je mobiel op pad om zo snel mogelijk alle selfies 
                     van deze challenge te volbrengen!.

     

 

Vrijdag 12 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Indianentooi
  UCH! Met deze speciale indianentooi zie je eruit als een 
                     echte indiaan!
13:00 uur Indianen Stammenstrijd
  Laat zien dat jij een echte indiaan bent �jdens dit 
                     spannende spel! Welke indianenstam gaat er winnen?
15:00 uur Jagerbal
  Pas op voor de jager, want die jaagt op alle konijnen! 
                     Ontwijk de bal en ren zo hard je kunt. Ben jij sneller en 
                     slimmer dan de jager, dan wordt winnen wel makkelijk. 
                     Wat gebeurt er als jij de jager bent...!
19:00 uur Indianen Kids Disco!
  Alle indianen verzamelen! We gaan met z'n allen
20:30 uur Tropical Beach Party
  Vandaag hebben we een tropisch feest in het restaurant!        
                     Inloop is vanaf 20:00.

Welkom allemaal!
 

Het wordt een super leuke vakan�e, want wij organiseren allemaal leuke ac�viteiten voor jong en oud!
Voor alle ac�viteiten geldt, tenzij anders aangegeven, dat er wordt verzameld bij de recrea�eruimte.

Bij slecht weer of onvoldoende deelname proberen we al�jd een vervangende ac�viteit te organiseren.
Lees maar snel wat er allemaal te doen is en wij hopen jullie te zien bij één van onze leuke ac�viteiten!

Fijne vakan�e en tot snel!

Groetjes van het animatieteam

Zaterdag 6 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Jungledierenmaskers
  We maken vandaag superleuke jungledierenmaskers!
13:00 uur 1001 Balspelen
  Jagerbal, krokodillenbal, tsjoekbal, tre�al, stand in de 
                     mand, 10-bal, Schots balspel, handbal, mikbal en nog 
                     veel meer supergave balspelen kun je doen met een bal. 
                     Ben je al benieuwd welke balspelen jij vandaag gaat 
                     doen?
15:00 uur Voetbal, Voetbal en nog eens Voetbal!
  Voetbal voor alle jongens en meiden tot 10 jaar!
19:00 uur Storm & Sterre Theatershow
  Ben je benieuwd wat jouw theatervriendjes dit keer 
                     weer beleefd hebben?! Kom dan kijken naar een 
                     gloednieuwe theatershow!
20:30 uur Kraak de Code
  Gaat het jou en je team lukken om de code te kraken 
                     door het oplossen van verschillende breinbrekers? 
                     Vanaf 8 jaar.

Zondag 7 augustus
 

10:00 uur Kidsclub: Hawaiiketting
  Laten we hopen dat vandaag het zonnetje schijnt, want 
                     we maken er een tropisch feestje van!
13:00 uur Tropical Splash!
  Verschillende tropische waterspelletjes voor jong en 
                     oud!
15:00 uur Waterspektakel
  Volop waterpret voor iedereen! Je zult niet droog 
                     blijven... Durf jij het aan? 
19:00 uur Minidisco
  Dansen, zingen, swingen, alles mag!
20:30 uur Kampvuur bij de recreatievijver
  Voor alle kinderen tot 11 jaar hebben wij een kampvuur 
                     bij de recrea�e vijver. Let op, tot 6 jaar begeleiding van 
                     16+ verplicht Dagelijks geopend, tijden onder voorbehoud

    
Recep�e  09:00 - 17:00 uur  
Winkel  08:00 - 17:30 uur 
Airtrampoline 09:00 - 21:00 uur 
Zwembad 09:00 - 20:00 uur 
Indoorspeeltuin 09:00 - 21:00 uur
Restaurant 11:00 - 22:00 uur
Snackbar  12:00 - 21:00 uur

Tijden & activiteiten onder voorbehoud.



Krieghuisweg 19  8102 SV  Raalte
T: 0572 - 37 15 75  E: info@krieghuusbelten.nl  W: www.krieghuusbelten.nl

Teens & Familiefun (10+)
 
Zaterdag 6 augustus
 

13:00 uur 1001 Balspelen
  Jagerbal, krokodillenbal, tsjoekbal, tre�al, stand in de 
                     mand, 10-bal, Schots balspel, handbal, mikbal en nog 
                     veel meer supergave balspelen kun je doen met een bal. 
                     Ben je al benieuwd welke balspelen jij vandaag gaat 
                     doen?
19:30 uur Voetbalfun 10+
  Weer een uurtje voetbal voor alle �eners. 
20:30 uur Kraak de Code
  Gaat het jou en je team lukken om de code te kraken 
                     door het oplossen van verschillende breinbrekers? 
                     Vanaf 8 jaar.
 

Zondag 7 augustus
 

11:30 uur Yoga op de camping! (16+)
  Iedere Zondag 11:30 yoga, bij de recrea�evijver! Let op, 
                     dit is een  16+ ac�viteit dit houdt in dat onder de 16 
                     deelname alleen kan onder begeleiding.
19:30 uur Voetbalfun 10+
  Speciaal voor 10+ een uurtje voetballen!
21:30 uur Kampvuur bij de recreaetievijver 11+
  Speciaal voor alle �eners vanaf 11 jaar is er een 
                     kampvuur gemaakt bij de recrea�evijver.
 

Maandag 8 augustus
 

15:00 uur Inschrijven Lasergamen 10+
  Schrijf je in voor een �jdsblok van vanavond!
19:30 uur Voetbalfun 10+
  Verschillende voetbalspelen, doe je mee?
21:00 uur Lasergamen 10+
  Kom naar de zandkuil voor een potje lasergamen voor 
                     alle jongens en meiden vanaf 10 jaar!
 

Dinsdag 9 augustus
 

11:00 uur inschrijven: DJ Workshop 
13:00 uur DJ-Workshop
  Tijdens deze DJ-workshop van een uur kruip jij achter 
                     een eigen DJ-set en leer jij de kneepjes van het vak van 
                     een professionele DJ! Je krijgt les met behulp van 
                     voorbeelden, fragmenten en filmpjes. Vanaf 7 jaar en 
                     inschrijven bij het anima�eteam.
19:30 uur Voetbalfun 10+
  Elke avond een uurtje voetbal, wie doet er vanavond een  
  potje mee?
20:30 uur Selfie Challenge
  Ga met je mobiel op pad om zo snel mogelijk alle selfies 
                     van deze challenge te volbrengen!.

 

Woensdag 10 augustus
 

11:00 uur inschrijven: Spooktocht
17:30 uur  Intro duiken
  Vandaag kan je, onder begeleiding van een ervaren 
                     duikinstructeur, in het zwembad kennismaken met de 
                     duiksport. Minimaal zwemdiploma A verplicht. 17:30 
                     verzamelen we bij het zwembad! T/m 14 jaar €6,- , 
                     15 t/m 20 jaar €7,50, vanaf 20 jaar €10.! 
19:00 uur Spooktocht 4+
  Durf jij het aan? Doe mee aan deze griezelige spootocht!
21:00 uur Spooktocht 10+
  Durf jij het aan? Doe mee aan deze gruwelijk griezelige 
                     spooktocht. Inschrijven en opgeven als vrijwilliger kan bij 
                     het anima�eteam.

Donderdag 11 augustus
 

19:30 uur Voetbalfun 10+
  We gaan lekker voetballen voor iedereen die 10+ is!
20:30 uur Wie wordt de nieuwe Miljonair? 10+
  Lukt het jou om vandaag als miljonair dit spel te 
                     winnen?
 

Vrijdag 12 augustus
 

15:00 uur Jagerbal
  Pas op voor de jager, want die jaagt op alle konijnen! 
                     Ontwijk de bal en ren zo hard je kunt. Ben jij sneller en 
                     slimmer dan de jager, dan wordt winnen wel makkelijk. 
                     Wat gebeurt er als jij de jager bent...!
19:30  uur Voetbalfun 10+
  Vanavond hebben we weer een potje voetbal!
20:30 uur Tropical Beach Party
  Vandaag hebben we een tropisch feest in het restaurant!        
                     Inloop is vanaf 20:00.


