
Week 31
Deze week de

Spooktocht







Hallo allemaal,
 

Welkom op Vakantiepark de Kleine Belties. Voor een geweldige 
zomer zit je hier op de juiste plek!

 
Er is weer genoeg te doen deze week naast onmisbare activiteiten zoals de Eekie Kids

Club, Slaapmutsje en natuurlijk de sportactiviteiten, hebben we deze week ook
Pubertocht en Spooktocht op het programma staan.

 
Tot ziens bij de activiteiten!

 
Groetjes van Iris, Anna, Annerieke, Rolieke, Janet, Anne-Marell, Ronald en Jan.

 
P.S. Wil jij het recra beter leren kennen? Nodig ons dan uit om bij jullie te komen eten!

 
 
 

Welkom op 
De kleine belties

Programma week 31



Vrijdag Vanaf 10 uur staat er op
springkussen op het Hakkersplein

Oud
e foto's? Kwam jij vroeger ook al op De

Kleine Belties en heb je nog
mooie oude foto's in het

archief? Voor een speciaal
project zijn wij op zoek naar

oude foto's! Wil je ze met ons
delen? info@kleinebelties.nl



Zaterdag Vanaf 10.00 uur de belties braderie dag!
Gezelligheid voor jong en oud. Leuke
marktkraampjes en uiteraard lekker eten!

Grote toffe
attractie!





De kleine editie van de Stoere binkentocht staat weer op de
planning. Een combinatie van survival en puzzeltocht voor de

leeftijd 12 t/m 15 jaar. We starten om circa 20.00 uur.
 

Opgave via het formulier. Geen team kunnen samenstellen?
Meld je dan even bij het recreatieteam. De kosten zijn 5 euro

Opstijgen
luchtballon!

Vanaf ons park zal er maandag een luchtballon opstijgen!
Dit is onder voorbehoud van o.a. het weer. Download De
Kleine Belties app in de Appstore en blijf op de hoogte!

Vishandel
Bos!

Een lekker visje eten of een toastje met
zalm op dinsdag? Klinkt lekker toch?

Dinsdag staat de vishandel van familie
Bos weer op het Hakkersplein met de

lekkerste vis specialiteiten! 

#GenietenVanWatDeZeeOnsBrengt

Puber
tocht 

Spooktocht!
AAAAAAHHHHH

Wij gaan weer griezelen! Het
recreatieteam maakt weer een

mega enge tocht. Ben jij een
waaghals? Doe dan mee!

 
Opgave via het formulier. Geen

team kunnen samenstellen? Meld
je dan even bij het recreatieteam.

De kosten zijn 2 euro

https://www.facebook.com/hashtag/genietenvanwatdezeeonsbrengt?__eep__=6&__cft__[0]=AZX0s5sTzZRlAt4UiDlxIBwHH3KJvOZvx10AhNwdPiGPffGlnsFhbXP1P3i-xhjyvOEXm9hdHUZS1gZOHkCdowfn3S5a74lmVT7DXlXz-IaQtEfqGL7itRc-2OIz5vYe5oM45dHzRhYUBBNJhU7tW41XUGb2n9ypS6_VBV9DGEEVXg&__tn__=*NK-R


Maandag



Vakantievoordeel

Eethuys!#Hmmm!
Bestel ‘m nu in ’t Eehuys: De Burger. Een heerlijke
burger, bedacht én gemaakt door een echte chef.

Snackbar/afhalen Dag voordeel
Dinsdag: Gezinstas voor 4 of 6 personen met patat,
frikadellen/kroketten en bekersaus naar keuze (fritessaus,
curry of ketchup)
Woensdag = Pizzadag. Alle pizza’s voor € 10,00

 

Deze week: 
2 appelflappen voor € 3,00

Recreatie-super voordeel
Bestel handig
via de app!

Zo voorkomen wij
voedselverspilling met elkaar



Dinsdagavond cocktailavond
vanaf 21.00 uur in de PlazaHoreca

tip!

Dinsdag Vishandel bos op
het Hakkersplein!

Hmmm
!

Cocktailavond, geniet van lekkere fruitige cocktails en mocktails.
Mede mogelijk gemaakt door onze cocktailshaker Henrike.

Aanvang circa
20.00 uur

Zie toelichting



Woensdag
H.A.R.P

Al jaren een traditie!
Voor 1.50 euro kan je
een rondje met paard

en wagen over het
park maken. 

Gersom-fit
Workout!

Sportschool Gersom-FIT uit Hardenberg zorgt
er voor dat je fit blijft tijdens je vakantie. Wees
welkom om deze workout mee te doen onder

professionele begeleiding.



Donderdag

Live
muziek
in de
plaza!

Dat belooft weer een gezellige avond te
worden in onze horeca! Wees welkom!



Vrijdag

Escapebox!
Nieuw dit jaar in de verhuur! Een ESCAPEBOX. Dit is een

escaperoom in een kist. Geschikt vanaf 2 personen en tot een
max van 6 personen.

 
Nu slechts € 19,95! Folders en meer info op de receptie!

Vanaf 10 uur staat
er op springkussen
op het Hakkersplein



Let op: max 5 a 6 personen. Dit is
exclusief teamleider. Zie toelichting




