
Animatieprogramma

Zomervakantie
9 t/m 15 juli 2022 

Animatieprogramma

Woensdag 13 juli
 

09:00 uur Aquarobics (16+)
  Lekker wakker worden in het zwembad, 16+
15:00 uur Tafeltennis Toernooi!
  Laat je niet onder de tafel spelen! Neem je eigen batje 
                     mee en doe gezellig mee! Vanaf 8 jaar
19:30 uur Voetbalfun 10+
  Elke avond een uurtje voetbal, wie doet er vanavond een  
  potje mee?
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..

Donderdag 14 juli
 

19:30 uur Voetbalfun 10+
  We gaan lekker voetballen voor iedereen die 10+ is!
20:30 uur  Ren-Je-Rot-Quiz
  Ren zo snel als je kan naar het goede antwoord �jdens 
                    deze gezellige quiz!
 

Vrijdag 15 juli
 

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 Toy Story Mania!  
                     Ga met je team over het recrea�epark op zoek naar 
                     Buzz, Woody, Hamm, Rex, Slinky Dog, Bullseye, Aliens en 
                     Mr. Potatohead! Behaal met je team bij alle 8 spelonder-
                     delen de meeste punten en ga er met de overwinning 
                     vandoor!



Zondag 10 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Bloemenparadijs
  Maak vandaag een paradijs van mooie bloemen!
13:00 uur De tikkende Waterbom
  Tik tak, �k tak... de waterbom kan elk moment ontplof-
                     fen! Doe mee met dit superleuke spel waarbij je vragen 
                     moet beantwoorden en ervoor moet zorgen, dat je op 
                     �jd de waterbom hebt doorgegeven, want anders word 
                     je nat! Een leuk spel waar je ook nog iets van opsteekt!
15:00 uur Het grote Ei-Ruil-Spel
  Jij krijgt een ei, maar wat krijg je ervoor terug? Welk 
                     team zal het lukken om met het grootste voorwerp terug 
                     te komen? Meedoen vanaf 8 jaar!
19:00 uur  Minidisco!
  Haal de slaap uit je ogen, want we gaan nog even een 
                     potje swingen.
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

Maandag 11 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Kwaak de Kikker
  Ken jij Kwaak de kikker al? Spring uit je bed en kom deze 
                     gekke kikker vandaag knutselen!
13:00 uur Storm zijn wilde dieren Expeditie!
  Ga samen met storm op expidi�e! En wie weet zie jij wel 
                     alle wilde dieren van deze expidi�e!
19:00 uur Minidisco
  Dansen, zingen, swingen, alles mag!
20:30 uur Speurneuzen-Battle!
  Speurneuzen nemen het tegen elkaar op �jdens deze 
                     spannende ba�le! Wie weet de meeste vreemde 
                     voorwerpen te vinden en wie is de snelste speurneus? 
                     Alle speurneuzen verzamelen!

     

 

Dinsdag 12 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Limonade-Cocktail
  We maken vandaag een tropische limonade-cocktail, 
                     deze is bijna niet van echt te onderscheiden!
13:00 uur Voetbal 
                     We gaan een lekker potje voetballen! Wie doet er met 
                     ons mee? Voor iedereen tot 10 jaar!
15:00 uur  4FUN: plezier keer vier
  Ben jij gek op spelletjes?! Dan moet je er zeker bij zijn, 
                     want we doen maar liefst 4 verschillende spelletjes dit  
                     uur!
19:00 uur  Storm & Sterre Theatershow
  Daar zijn ze weer! Kom kijken en luisteren naar een 
                     nieuw gek avontuur!
20:30 uur  Crime Scene Investigation
  Oh nee! Er is een misdrijf gebeurd op het vakan�epark!  
                     Help jij onze mevrouw de inspecteur mee? Vanaf 8 jaar.

Woensdag 13 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Finding-Nemo-Aquarium
  Ken jij Nemo en zijn vriendjes uit de film Finding Nemo? 
                     Vandaag maken we een aquarium en je mag zelf bepalen 
                     welke vriendjes in het aquarium mogen zwemmen.
13:00 uur Finding Nemo - Speurtocht
  Zoek �jdens deze tocht naar het visje Nemo, hij wijst je                 
                     de weg! Maar vergeet vooral niet onderweg de vragen te 
                     beantwoorden, want deze leveren punten op voor je 
                     team! Een speurtocht voor jong en oud
15:00 uur Tafeltennis Toernooi!
  Laat je niet onder de tafel spelen! Neem je eigen batje 
                     mee en doe gezellig mee! Vanaf 8 jaar
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..

Donderdag 14 juli
 

10:00 uur Kidsclub:  Maskerfeest!
  Het is vandaag een maskerfeest, je kunt namelijk je 
                     eigen masker komen maken! Kies jij voor een vrolijke 
                     unicorn, een lieve kat, een griezelige Frankenstein of een 
                     stoere draak?
13:00 uur Peutermoment!
  Alle peuters opgelet, het wordt dolle pret!
15:00 uur Meet en greet met Storm & Sterre
  Heb jij een tekening, wil je met ze op de foto? Of wil je 
                     gewoon even een high 5 geven? Vanmiddag kan dat! 
                     Kom gezellig naar de kidsclub, en ontmoet jouw camping 
                     vriendjes!
19:00 uur  Storm & Sterre Theatershow
  Ben jij ook zo benieuwd naar wat Storm & Sterre 
                     vandaag nou weer hebben meegemaakt? Kom ook!
20:30 uur  Ren-Je-Rot-Quiz
  Ren zo snel als je kan naar het goede antwoord �jdens 
                     deze gezellige quiz!

Vrijdag 15 juli
 

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 

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 wordt er al�jd een vervangende ac�viteit georganiseerd.

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

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  Snackbar
Woensdag 12:00 - 19:00 uur      via het restaurant
Vrijdag  14:00 - 23:00 uur      16:00 - 21:30 uur
Zaterdag  11:00 - 23:00 uur      12:00 - 21:30 uur
Zondag  11:00 - 20:00 uur      12:00 - 19:00 uur

Zaterdag 9 juli
 

10:00 uur Kidsclub: Slingers
  We gaan de recrea�eruimte gezellig maken door jullie  
  eigengemaakte slingers. Helpen jullie een handje mee?
13:00 uur Lancering Storm & Sterre!
  Vandaag lanceren wij de nieuwe theatervriendjes van 
                     Krieghuusbelten! Kom jij kennismaken met ze?
                     Doe meteen mee aan de kleurwedstrijd!
19:00 uur  Minidisco met Storm & Sterre
  Tip tap top kom achterop! Dan gaan we naar het  
  theater!
20:30 uur 30 Seconds!
  Een razendsnel spel waarbij je zoveel mogelijk punten 
                     moet halen binnen 30 seconden! Doe jij mee?

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 9 juli
 

13:00 uur Lancering Storm & Sterre!
  Vandaag lanceren wij de nieuwe theatervriendjes van 
                     Krieghuusbelten! Kom jij kennismaken met ze?
                     Doe meteen mee aan de kleurwedstrijd!
19:30 uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Weer een uurtje voetbal voor alle �eners. 
20:30 uur 30 Seconds!
  Een razendsnel spel waarbij je zoveel mogelijk punten 
                     moet halen binnen 30 seconden! Doe jij mee?
 

Zondag 10 juli
 

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.
15:00 uur Het grote Ei-Ruil-Spel
  Jij krijgt een ei, maar wat krijg je ervoor terug? Welk 
                     team zal het lukken om met het grootste voorwerp terug 
                     te komen?
19:30 uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Speciaal voor 10+ een uurtje voetballen!
21:00 uur Kampvuur bij de recreatievijver 11+
  Speciaal voor alle �eners vanaf 11 jaar is er een 
                     kampvuur gemaakt bij de recrea�evijver

Maandag 11 juli
 

15:00 uur Inschrijven Lasergamen 10+
  Schrijf je in voor een �jdsblok van vanavond!
19:30 uur Voetbalfun 10+ (veld 7)
  Verschillende voetbalspelen, doe je mee?
21:30 uur Lasergamen 10+
  We gaan een potje lasergamen voor 
                    alle jongens en meiden vanaf 10 jaar!
 

Dinsdag 12 juli
 

19:30 uur   Voetbalfun 10+
    Elke avond een uurtje voetbal, wie doet er vanavond 
                     een potje mee?
20:30 uur Crime Scene Investigation
    Oh nee! Er is een misdrijf gebeurd op het vakan�epark!  
                     Help jij onze mevrouw de inspecteur mee? Vanaf 8 jaar.

 

Woensdag 13 juli
 

09:00 uur Aquarobics (16+)
  Lekker wakker worden in het zwembad, 16+
15:00 uur Tafeltennis Toernooi!
  Laat je niet onder de tafel spelen! Neem je eigen batje 
                     mee en doe gezellig mee! Vanaf 8 jaar
19:30 uur Voetbalfun 10+
  Elke avond een uurtje voetbal, wie doet er vanavond een  
  potje mee?
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..

Donderdag 14 juli
 

19:30 uur Voetbalfun 10+
  We gaan lekker voetballen voor iedereen die 10+ is!
20:30 uur  Ren-Je-Rot-Quiz
  Ren zo snel als je kan naar het goede antwoord �jdens 
                    deze gezellige quiz!
 

Vrijdag 15 juli
 

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 Toy Story Mania!  
                     Ga met je team over het recrea�epark op zoek naar 
                     Buzz, Woody, Hamm, Rex, Slinky Dog, Bullseye, Aliens en 
                     Mr. Potatohead! Behaal met je team bij alle 8 spelonder-
                     delen de meeste punten en ga er met de overwinning 
                     vandoor!


