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Gebruik onze app!
Activiteiten, nieuws, eten bestellen en broodjes bestellen!
Maak deze week gebruik

van de app om je
broodjes te bestellen en

maak kans op een 
Eekie & Joep pakket!

SGP organiseert activiteiten 
De SGP Jongeren afdeling (politieke partij) heeft ons
gevraagd om deze week een aantal extra activiteiten
te mogen organiseren. Deze extra activiteiten kun je

in het programma vinden!

instagram.com/kleinebelties

Volg je ons al?



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 nog veel meer
op het programma staan. 

 
Daarnaast is er deze week ook weer

 een Dropping voor alle fanatiekelingen onder ons!
De SGP zal ook een aantal activiteiten organiseren. 

Er is dus weer van alles te doen deze week!
 

Tot ziens bij de activiteiten!
 

Groetjes van Anne-Marell, Christine, Nynke, Hilse en Lars.
 

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 33



Vrijdag
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 Amazing Kids en Kindertheater Knettergek





Zondagavondzang

Beltieshorst en bij
mooi weer op het

hakkersplein

19.30 uur
Samen zingen tot Gods eer. Wij
zingen liederen uit verschillende
liedboeken. Daarnaast is er een

speciaal blokje voor de kinderen.



Maandag
Huifkartocht!

Prachtige tocht door de
omgeving met paard en wagen!

Leuk voor het hele gezin.
Opgeven bij de receptie. 

Kosten 6.50 euro

Buiten zwembad

Leuk voor dehele familie



Vakantievoordeel
Eethuys! #Hmmm!

Bestel ‘m nu in ’t Eethuys:
Pulledpork met patat en
barbecuesaus.

Snackbar/afhalen Dag voordeel
Dinsdag: Gezinstas voor 4 of 6 personen met patat,
frikadellen/kroketten en bekersaus naar keuze (fritessaus,
curry of ketchup) (4 personen 15 euro | 6 personen 22 euro)
Woensdag = Pizzadag. Alle pizza’s voor € 10,00

 

Deze week: 
Kaiserbroodjes 4 + 1 gratis

 

Recreatie-super voordeel
Bestel handig
via de app!

Zo voorkomen wij
voedselverspilling met elkaar

Tosti ham/kaas € 4,50 met een Eekie tasje
Smulbox met patat, kipnuggets, 

Pannenkoek of poffertjes € 7,50 met Eekie
beker met ijs en een magneet of tattoo.

Aanbiedingen horeca voor kids

       appelmoes € 8,75 met Eekie socks



Dinsdagavond cocktailavond
vanaf 21.00 uur in de PlazaHoreca

tip!

Dinsdag Vishandel bos op
het Hakkersplein!

Hmmm
!

Geniet van lekkere fruitige cocktails en mocktails. Mede
mogelijk gemaakt door onze cocktailshaker Henrike.

SGPJ

SGPJ

*TIP v/d week

Scan voor meer
informatie over

de spreker

SGPJ BRUIN CAFE



Woensdag

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.

Vanaf 21.00 uur bij de Plaza

LTO boerendag! 
Zie toelichting in het boekje

live
muziek met Anja Dalhuisen en band



Donderdag

concert
& Samen

zang

Ronald Knol en Harold Kooij

Hakkersplein!Tip!

K2 oftewel Kooij & Knol; Een eigenzinnig duo op kerkorgel en vleugel met eigen
arrangementen over kerkmuziek, maar ook  over klassiek, musical en populair

repertoire.  Samen spelen ze tijdens concerten, kerkdiensten, jubileumuitvoeringen,
huwelijksceremonies, uitvaartplechtigheden en als begeleiders van koren en diverse

solisten. Inmiddels zijn er een aantal albums verschenen met de titels;



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 erop springkussen op het
Hakkersplein



Let op: Deelname aan de dropping is op eigen risico




