Programma boekje 55+ weken van 31 augustus tot en met 13 september
2019

Welkom op Vakantiepark De Kleine Belties
Van harte welkom op ons park waar we dit najaar voor de 88e keer de 55+
weken houden. Met u, als onze gasten hopen we op veertien dagen
vakantieplezier waarin ook het ontmoeten centraal staat. Velen van u zullen
oude bekenden ontmoeten en als u hier voor de eerste keer bent zult u
ervaren hoe gezellig het is. Samen hopen we te genieten van de gezelligheid en
de ontspanning van deze weken.
We danken bovenal God die ons de gelegenheid geeft om hier aanwezig te zijn
en onder Zijn zegen hopen we op een fijne vakantieperiode.
We hebben voor u een mooi afwisselend programma samengesteld en hopen
dat er op deze manier voor elk wat wils is. De avonden in de Beltieshorst
beginnen om kwart voor acht, zodat het programma om 20.00 uur van start
kan gaan. Dus de koffie is om kwart voor acht!
Marja en Jan Hakkers
Anita en Jan, Ellis en Sietse
en
Tiny en Anne Doornbos
Vragen en suggesties, op- en of aanmerkingen kunt u deze twee weken spuien
op Ponyweide 241
Natuurlijk ook overal waar we elkaar zien. Telefonisch zijn we te bereiken
onder
nr. 0651537060 (Anne) en 0616112762(Tiny)
email: tinydoornbos@planet.nl

Het goede doel voor dit jaar is “Stichting Jemima”.

Jemima is een Christelijke instelling in Beit Jala, bij Bethlehem in Israël, voor
Arabische kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking. Jemima werkt met veel vrijwilligers, maar de kosten van eten,
kleding en medische zorg moeten voor een groot deel door financiële giften en
acties worden betaald. Dit jaar willen wij ons ervoor inzetten om voor Jemima
een mooi bedrag bijeen te brengen en zo ons steentje bij te dragen.

Vrijdag 30 augustus
Nadat u alles hebt uitgepakt kunt u op uw gemak het programmaboekje
bestuderen.
U zult verrast zijn wat er ook deze weken weer allemaal te doen is.
Wilt u morgen een bijdrage leveren op de begroetingsavond? We horen het
graag.
Zaterdag 31 augustus
De eerste nacht op de camping is alweer voorbij. Snel even naar kampwinkel
om een warm broodje te halen en dan heerlijk ontbijten. Eventueel vandaag
uw boodschappen doen of er op uit trekken en een mooie tocht maken in de
prachtige omgeving.
Mocht u vanavond mee willen werken aan de begroetingsavond, dan graag
voor 12.00 uur dit doorgeven aan Anne of Tiny op Ponyweide 241.
20.00 uur Begroetingsavond in de Beltieshorst.
De begroetingsavond is altijd een feestelijke start van de 55+ weken.
Elkaar weer ontmoeten en bijpraten of even kennismaken met uw
buren.
We hopen samen een gezellige en ontspannen avond te hebben,
waar ruimte is voor ernst en luim.

Zondag 1 september
Vandaag is het rustdag. Voor u de gelegenheid om naar de kerk te
gaan. De kerken en de aanvangstijden van de kerkdiensten staan
achterin het informatieboekje van De Kleine Belties.
19.30 uur Zondagavondzang in de Beltieshorst.

Aan het einde van de zondag willen we nog een uurtje samen zijn
om te zingen tot lof en eer van onze Hemelse Vader. De collecte die
we vanavond houden is voor Jemima.

Maandag 2 september
10.00 uur Vanaf het Hakkersplein met de huifkar naar de markt.
Deze traditie houden we in ere. Naar de markt of om uw inkopen te
doen of op een terrasje iets drinken. de keuze is aan u. De huifkar
brengt u aan het einde van de morgen weer terug naar camping.
14.30 uur Sjoelen in de Beltieshorst
14.30 uur Crea in de Beltieshorst. Deze weken is er weer volop gelegenheid
om u creatief uit te leven. Els en Sikke hebben weer van alles
bedacht om u een paar mooie uurtje te bezorgen.
14.30 uur Campinggolf. Met een team een rondje over de camping en
proberen met zo weinig mogelijk slagen de bal in een hole te putten.
We spelen in teams van 5 personen, verzamelen op het
Hakkersplein.
20.00 uur Beltieshorst. Fred Hamhuis van “De Historische Vereniging
Hardenberg” gaat ons vanavond veel vertellen over Heemse
/Hardenberg. Vooral de historie van Oud Heemse en omgeving komt
uitgebreid voor het voetlicht.
Dinsdag 3 september
10.00 uur Bloemschikken in de Beltieshorst. We gaan weer iets moois maken
vanmorgen Els en Sikke zorgen voor de bloemen, u moet een scherp
mesje en een platte schaal meenemen. De kosten zijn 7 euro.
Opgeven voor maandagmiddag 12.00 uur op de lijst die in de
Beltieshorst ligt.
10.00 uur Klootschieten. We starten vanaf het Hakkersplein voor de eerste
keer klootschieten. Net als bij campinggolf is het leuk om al spelend
het parcours over de camping af te leggen. Maar probeer dat wel
met de minste worpen te doen.
14.30 uur Crea in de Beltieshorst
14.30 uur Koersbal in de Beltieshorst mag u weer strijden om winst.
14.30 uur Jeu de boules. De liefhebbers van dit balspel kunnen vanmiddag
weer aan de slag , de baan is gereed. Verzamelen bij de baan.
20.00 uur Hij heeft al eens eerder voor ons opgetreden Hans de Liedjesman.
We hebben toen een heel fijne gezellige avond gehad en dat zal ook

nu wel weer lukken. Hans zijn repertoire bestaat uit zowel oude als
nieuwe liedjes. Van ernst tot luim, ook kunnen we af en toe
meezingen.

Woensdag 4 september
09.00 uur Aqua joggen/gymmen in het zwembad.
Onder de bekwame leiding van Dianne Hoogenkamp een half uur
lekker bewegen in het zwembad. De spieren los, dan kunnen we er
weer tegen.
10.00 uur Molkaspel of Kubb. Op het Jagershuukien staat het spel gereed.
Vandaag staat de camping in het teken van de Vechtdal Fietsvierdaagse.
We kunnen dus overdag geen gebruik maken van de Beltieshorst, maar wel de
gezelligheid meemaken die dit met zich meebrengt. Op het Hakkersplein zal
het een gezellige drukte zijn met muziek en kraampjes. Misschien fietst u zelf
ook mee, dan is de start dichtbij huis.
13.00 uur Kleppertoer. In deze september week gaan we opnieuw door het
mooie Salland rijden. We volgen eerst voor een deel het Vechtdal
en gaan na de koffiestop in Hoonhorst, verder richting Lemele en
Den Ham. De kosten € 18.50 p/p . Opgeven en betalen uiterlijk
dinsdag 17.00 uur bij de receptie en VOL=VOL .
14.30 uur Campinggolf. Bij voldoende belangstelling .
20.00 uur Bingo in de Beltieshorst. Ook in deze vakantieweken weer een paar
gezellig Bingo avonden. Kosten € 3.00 voor 7 ronden en denk aan
uw pen. Wie weet valt u deze keer in de prijzen en mag u iets leuks
meenemen naar huis.
Donderdag 5 september
09.30 uur Grote fietstocht. Omdat ook vandaag de Vechtdal Fietsvierdaagse
weer in onze omgeving rondtoert houden wij onze fietstocht wat
beperkt.
14.30 uur In de Beltieshorst staan de Oud Hollandse spelen gereed.
20.00 uur Vanavond een optreden van het veelzijdige Shantykoor “De
Sjompiesingers” uit Gramsbergen. We zullen vast een vrolijke en
gezellige avond hebben met deze mannen. Als het goed weer is kan
het misschien wel op het Hakkersplein.

Vrijdag 6 september
07.30 uur Vroege vogels wandeling. Trek de wandelschoenen aan en dan naar
het Hakkersplein .We gaan de paden op,de lanen in! Bij terugkomst
staat de koffie of thee gereed met suikerbrood of krentenwegge.
Opgeven donderdag voor 12.00 uur. Kosten € 1.50 p.p.
10.00 uur Crea in de Beltieshorst. We maken er weer een gezellige creatieve
morgen van.
10.00 uur Koersbal in de Beltieshorst. Wie scoort er vandaag het beste? Kom
meedoen of neem een kijkje.
10.00 uur Campinggolf. Voor de tweede keer met de sticks een balletje slaan
en de camping over. Weer verzamelen op het Hakkersplein.
14.30 uur Rollatorrace. Op veler verzoek ook deze weken weer in het
programma. Op het Hakkersplein achter de rollator strijden om als
eerste de finish te bereiken met de volle fles water op het plankje.
Doe mee of kom de deelnemers aanmoedigen en toejuichen.
20.00 uur Natuurbeweging A Rocha die als motto heeft “Hart voor de
Schepping”, laat ons vanavond zien hoe we ons als christen kunnen
inzetten voor natuurbehoud. Embert Messelink zal ons daarover
meer vertellen en laten zien, ook zal oud boswachter Arend Spijker
ons vertellen over zijn werk bij Staatsbosbeheer.
Zaterdag 7 september
Vandaag kunt u heerlijk even winkelen in Hardenberg, ergens elders
of op de camping uw boodschappen doen. Lekker wandelen , fietsen
of niksen het kan allemaal. We wensen u een fijne dag.
Zondag 8 september
Ook deze zondag weer de mogelijkheid om naar de kerk te gaan. De
kerkdiensten staan achterin het informatie boekje van de camping.
19.30 uur Zondagavondzang in de Beltieshorst. Samen willen we ook
vanavond tot eer van onze Vader zingen en hem danken en loven
voor Zijn grote liefde. De collecte is ook vanavond voor Jemima.
Maandag 9 september
10.00 uur Met de huifkar naar de markt. Net als vorige week brengt de
huifkar u weer naar de markt en haalt u natuurlijk ook weer op.
Even gezellig op de markt rondlopen of op een terrasje zitten is een
rustig begin van de nieuwe week. Instappen bij het Hakkersplein.
14.30 uur Crea in de Beltieshorst

14.30 uur Klaverjassen, Keezen of sjoelen in de Beltieshorst.
14.30 uur Jeu de Boules. De baan is er weer klaar voor, dus spelers kom en zet
je beste beentje voor.
20.00 uur Vanavond komt Jan Hemink ons persoonlijk vertellen en iets laten
zien over het mooie werk wat door Jemima met veel liefde wordt
gedaan in hun tehuis bij Bethlehem. U kunt natuurlijk ook vragen
stellen.
Dinsdag 10 september
08.45 uur Dagtocht met de bus. Vandaag kunt u weer mee op een prachtige
dagtocht. We vertrekken richting Flevoland en hopen rond 10.00
uur op Schokland te zijn. Daar krijgen we eerst koffie/thee met
gebak en daarna gaan we aan de rondleiding beginnen. Op
Schokland is een mooi museum en ook het oude kerkje kunnen we
bezichtigen. Daarna gaan we de bus weer in op weg naar Kalenberg
voor een mooie vaartocht naar Giethoorn. Aan boord is er
gelegenheid voor de lunch. Na de vaartocht vertrekken we naar
Dalfsen, waarin Restaurant Madrid een uitgebreid stamppotbuffet
voor ons is gereed gemaakt. Iets na achten hopen we weer in
Hardenberg te zijn.
De kosten van deze geheel verzorgde dag zijn € 61.00 p/p. Vol is vol.
Opgeven en betalen tot vrijdag 6 september bij de receptie
10.00 uur Voor Crea en Oud Hollandse spelen kunnen degene die niet mee
gaan zowel ’s morgens als ’s middags in de Beltieshorst terecht.
20.30 uur Bingo in de Beltieshorst. Vanavond voor de tweede keer bingo.
Kosten 3 euro voor 7 rondjes. Denk eraan : een pen meenemen.
Woensdag 11 september
09.00 uur Aqua joggen/gymmen in het zwembad. Net als vorige week een half
uurtje onder begeleiding bewegen in het water. U bent natuurlijk
vrij om daarna nog te zwemmen of even lekker in de whirlpool te
gaan.
10.00 uur Campinggolf. Voor de laatste keer kunt u proberen de juiste afstand
in te schatten om de bal in de put te laten rollen. We gaan weer in
groepjes van vijf de camping over. Verzamelen op het Hakkersplein.
10.00 uur Crea in de Beltieshorst
10.00 uur Keezen /Klaverjassen of een ander spel in de Beltieshorst. Met
elkaar nog één keer uw favoriete spelletje spelen.
14.30 uur Crea Opnieuw weer gezellig in de Beltieshorst aan het werk.

14.30 uur Klootschieten Verzamelen op het Hakkersplein. De hark gaat weer
mee om de ballen uit de bosjes te halen
14.30 uur Koersbal De mat ligt weer gereed om de ballen te laten rollen.
20.00 uur Beltieshorst. Vanuit Urk komt vanavond het beroemde “GJK
Immanuël” voor ons optreden. Het koor staat onder leiding van
niemand minder dan Harm Hoeve. Ze treden veelvuldig op, her en
der in het land en we vinden het fijn dat ze dat vanavond bij ons
willen doen. Dit wilt u zeker niet missen.
Donderdag 12 september
Kleine fietstocht. Voor de laatste keer is er nog de mogelijkheid om vanmorgen
deel te nemen aan een fietstocht. Gerrit Meijer heeft ook deze tocht in de
omgeving van de camping uitgestippeld. U fietst op eigen gelegenheid of in een
klein groepje. Kosten € 1.00 p.p. U krijgt iets te drinken en wat lekkers mee.
Start tussen 09.30 uur en 10.30 uur.
10.00 uur Crea in de Beltieshorst. De laatste ochtend dat u samen creatief
bezig kunt zijn. Wie weet wat voor moois er nog gemaakt gaat
worden.
10.00 uur Rummikub, Yathzee of een ander spel in de Beltieshorst. De laatste
gelegenheid om nog een keer winnaar te worden.
14.30 uur Campinggolf. De finale van een aantal spannende wedstrijden. Wie
zal de algehele winnaar worden van deze twee weken?
14.30 uur Sjoelen in de Beltieshorst. Ook hier nog één kans om de
tegenstanders te verslaan. Wie gooit het hoogste aantal punten?
20.00 uur Afscheidsavond. Het is alweer zover. De laatste avond van twee
weken vakantie. Met uw hulp proberen we er weer een gezellige
avond van te maken. Tot besluit eindigen we met de inmiddels
beroemde Amerikaanse veiling. Neem voldoende euro’s mee, dan
kunt u meedoen. Wilt u een gedicht, stukje of iets anders doen
vanavond? Geef u dan op voor vanmiddag 12.00 uur. We kunnen
dan nog een leuk programma maken.
Vrijdag 13 september
Vandaag vertrekt u weer naar huis. Het einde van de tweede 55+ weken van
2019. We hopen dat u terug kunt zien op een fijne vakantie en hebt kunnen
genieten van alles wat er deze weken te doen was. Misschien heeft u nieuwe
vrienden kunnen maken of heeft u genoten van de rust en de mooie omgeving.
We willen u bedanken voor het feit dat u de afgelopen periode onze gast was.

Als we gezond mogen blijven hopen we elkaar D.V. in 2020 opnieuw te
ontmoeten.
“Ga met God en Hij zal met u zijn”.
55+ weken in 2020
5 juni t/m 19 juni 28 augustus t/m 11 september
Campinglied “De Kleine Belties”
In het fraaie Hardenberg,
is een camping o zo mooi.
kleine Belties is de naam.
daar komt iedereen te saam.
‘t is een park voor jong en oud.
In het Hardenbergse woud.
Refrein:

Op de Belties, op de Belties, de mooie Belties, de Belties.

Twee keer in de zomermaanden.
Houden wij vakantie daar.
Dat is voor de jeugd van vroeger.
En dan staat de koffie klaar.
en wij doen van alles daar
lopen, fietsen, sjoelen maar.
Refrein:

Op de mooie kleine Belties.
Zijn de Hakkers steeds in touw.
Als beheerders van de camping.
verzorgen ze hun gasten trouw
en al fietsend of te voet,
zeggen ze ieder hoe het moet.

En voor deze mooie weken
Is ook een programma klaar.
Dat we ons vermaken kunnen.
Is bekent bij allemaal
En we spelen met plezier.
En we hebben veel vertier.

Op de Belties, op de Belties, de mooie Belties, de Belties.

Na twee weken van vakantie
Komt er weer een einde aan.
Daarom zongen we met z’n allen
Hoe het op de Belties gaat.
En zo gaan we elke keer
Met de vijftig plussers weer.
Refrein:

Naar de Belties, de Belties de mooie Belties, de Belties.

