
Week 31
2021



Welkom!
De zomervakantie is al weer in volle gang. Wij hebben er weer

ontzettend veel zin in! Voor aankomende week hebben wij weer leuke
activiteiten op de planning gezet. Van Slaapmutsje tot aan de

Knutselfrutsel en van het “Belties voetbaltoernooi” tot de Dropping.  
 

Ben je nieuw op ons park of heb je vragen over de activiteiten? Spreek
ons gerust aan of kom langs tijdens de “OPGAVE en INFORMATIE”.  

 
Het programma is ook te vinden in onze app. Mochten er wijzigingen
plaatsvinden aan het programma, dan wordt dit aangegeven op het

raam van de Beltieshorst.  
 

Geniet van jullie vakantie en tot bij de activiteiten! 
 

Annerieke, Judith, Grethe, Iris en Anna 
 
 
 

Belties Braderie!
De Belties Braderiedag wordt

gehouden op zaterdag 31 juli 2021 van
10.00 tot 16.00 uur. 

 
Elk jaar wordt er op De Kleine Belties
een gezellige braderie georganiseerd,
De Belties Braderiedag. Een dag vol

gezelligheid, leuke kraampjes, genoeg
vermaak en lekker eten.

 
 





Raad jij waar dit is?

Eekie heeft ergens deze foto gemaakt!





Wij hebben er zin in dit seizoen!
Volg onze avonturen op Instagram

@kleinebelties



Zondagavondzang 19.30 uur
Bij de ZWEMVIJVER

"Samen zingen tot Gods eer!"
Er zal een collecte gehouden worden
voor MAF. Scan de QR voor meer
informatie over de collecte.Zondag





Mis dit niet!







Elke ochtend beginnen wij om 10.00 met “Danspret” en de
“Eekie Kids Club”. Tijdens de Eekie Kids Club doen wij elke

dag een andere activiteit. Dit kan verschillen van
speurtochten tot de Knutselfrutsel.

 
Kom gezellig langs, neem je vriendjes en vriendinnetjes

mee en ga op avontuur tijdens de Eekie Kids Club!
 

Kidsclub!

Mogen wij 
komen eten?

Traditiegetrouw eten wij in de
avond bij gasten om ze zo

beter te leren kennen. Lijkt u
dit gezellig? Meld u dan bij het

recreatieteam

Woensdagavond hebben wij een ontzettend leuke dropping op het programma staan! Zal het
jouw groepje lukken om uit de handen te blijven van de douane? Geef je dan snel op tijdens

“OPGAVE en INFORMATIE”. Het opgaveformulier vindt u verderop in het boekje! 
 

Wegens corona zullen er deze zomervakantie geen toernooien plaatsvinden tussen de
verschillende campings. In plaats daarvan organiseren wij deze week ons eigen “Belties

volleybaloernooi”. Dit toernooi brengt alle gezelligheid met zich mee die u van ons gewend
bent! U kunt zich hiervoor opgeven tijdens de “OPGAVE en INFORMATIE”.   

 

Tip v/d week







Broodjes bestel je
eenvoudig via de app!




