10 tot 24 mei 2019

Welkom op Vakantiepark De Kleine Belties
Het is zover! De eerste 55+ weken van 2019 gaan van start.
Na een prachtig 2018, waarin we het 70 jarig bestaan van ons park mochten
vieren, gaan we nu op naar de 87ste editie van de 55+ weken.
We hebben weer geprobeerd een gevarieerd programma samen te stellen,
waarin voor iedereen wel iets is waarvan u zegt: daar ga ik naar toe of doe
ik aan mee.
Binnen en buiten activiteiten wisselen elkaar af,
u kunt dus zelf uw keuze maken.
Lekker uitrusten of actief bezig, de keus is voor ieder weer anders. Het
belangrijkste is dat u van uw vakantie geniet.
We hopen dat we onder de zegen van de Here samen fijne 55+ weken
mogen beleven.
’s Avonds in “De Beltieshorst” bent u van harte welkom voor het
avondprogramma. We beginnen om kwart voor acht met koffieschenken
zodat het programma om acht uur kan beginnen.
Marja en Jan Hakkers
Anita en Jan Altena, Ellis en Sietse Hakkers
en
Tiny en Anne Doornbos
0616112762 / 0651537060 / Ponyweide 241
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.

Vrijdag 10 mei
Alles uitgepakt? Dan heeft u nu even tijd om rustig het programma voor de
komende weken door te lezen. We hebben weer geprobeerd een
afwisselend programma te maken, zowel overdag als ’s avonds. Voor de
bustochten en de andere activiteiten waar u zich voor moet opgeven is het
belangrijk om dat op tijd te doen.
Als u een verhaal, gedicht of iets anders heeft meegenomen voor de
begroetingsavond horen we dat graag.
Zaterdag 11 mei
De eerste ochtend wakker worden in de vakantie is altijd even iets
speciaals. Met een warm broodje uit de kampwinkel begint de dag dan ook
bijzonder feestelijk. Vandaag heeft u alle tijd om te gaan wandelen, fietsen
of even naar de stad te gaan. Natuurlijk is gewoon niets doen ook heel fijn.
Mocht u vanavond aan de begroetingsavond willen meewerken, dan graag
voor 12.00 uur dit doorgeven aan Tiny of Anne Doornbos, Ponyweide 241.
20.00 uur Begroetingsavond in de Beltieshorst.
Als vanouds beginnen we de 55+ weken met een gezellige
begroetingsavond. Elkaar voor het eerst of opnieuw ontmoeten
is de bedoeling van deze avond en dat is altijd weer bijzonder.
Luisteren naar anderen met leuke verhalen of zelf meewerken,
de avond is snel weer voorbij.
Zondag 12 mei
Vandaag bent u van harte welkom in één van de kerken in Hardenberg of
omgeving. De aanvangstijden van veel kerken staan vermeld in het
informatieboekje van “De Kleine Belties”. Iedereen een gezegende zondag
toegewenst.
19.30 uur Zondagavondzang in de Beltieshorst
Aan het einde van deze zondag met elkaar nog een uurtje zingen
om God te loven en prijzen. Wat is er mooier om zo samen de
dag te besluiten. De collecte die we houden is voor het goede
doel van dit jaar: het werk van Jemima.

Maandag 13 mei
10.00 uur Maandag=Marktdag. Op het Hakkersplein staat de huifkar
gereed om u naar de het centrum van Hardenberg te brengen,
waar u wat inkopen kunt doen of gezellig even op een terrasje
kunt zitten. De keuze is aan u. De huifkar brengt u aan het einde
van de morgen weer terug naar de camping.

14.30 uur Klootschieten, vanaf het Hakkersplein starten we voor de eerste
ronde. Het is een kunst om met zo weinig mogelijk worpen de
ronde over de camping te maken.
14.30 uur Sjoelen in de Beltieshorst.
Nog steeds staat sjoelen op nummer één van de spelen die we in
de Beltieshorst doen. Ook deze weken staan bijna dagelijks de
sjoelbakken voor u klaar. Dus laat de stenen maar glijden.
14.30 uur Crea in de Beltieshorst.
Vanmiddag starten we weer met onze crea uurtjes. Sikke en Els
hebben het nodige voorwerk gedaan en weer leuke dingen
uitgedacht, u kunt aan de slag. Als uzelf iets leuks hebt kan dat
natuurlijk ook.
20.00 uur Jan Wiersma uit Steenwijk vertelt over: Het huwelijk door de
jaren heen. Als je een geboren verteller bent en al jaren
trouwambtenaar, dan heb je vast al heel wat mooie situaties
meegemaakt. We zijn heel benieuwd wat voor leuke verhalen we
vanavond te horen krijgen.
Dinsdag 14 mei
10.00 uur Bloemschikken in de Beltieshorst. Wilt u de komende weken
genieten van een mooie eigen gemaakt bloemstuk? Kom dan
vanmorgen naar de Beltieshorst, waar we onder de creatieve

leiding van Bea iets moois gaan maken waar u de rest van de
vakantie trots op kunt zijn. Bea schaft de bloemen aan en zelf
moet u een mesje en een platte schaal meenemen. De kosten
zijn € 7. Opgeven voor
maandagmiddag 12.00
uur via de lijst die in de
Beltieshorst ligt.

10.00 uur Campinggolf vanaf het Hakkersplein. De eerste ronde langs de 10
holes die u over de hele camping brengen. De liefhebbers van dit
spel weten hoe mooi en spannend het is. Kom dus ook eens
meedoen.
14.30 uur Koersbal in de Beltieshorst. De groene mat ligt voor u gereed, nu
de spelers nog. Als u wilt zien hoe het gaat en het ook eens wilt
proberen? Welkom.
14.30 uur Crea in de Beltieshorst. Vanmiddag opnieuw het crea uurtje.
Gisteren niet geweest? Kom dan nu eens kijken hoe leuk en
gezellig het is.
14.30 uur Boogschieten. Dit jaar hebben we weer boogschieten op het
programma gezet. Gezien het enthousiasme waarmee er eerder
aan mee werd gedaan, zal het ook nu wel een succes worden.
Kom dus naar het voetbalveld bij de ponyweide en probeer ook
een schot in de roos te schieten.
20.00 uur In de Beltieshorst treffen we vanavond Karel van de Kate aan. Hij
is conferancier en zal ons op een luchtige en vrolijke manier laten
genieten van zijn sketches en liedjes. Er is ook een verhaal over
kamperen bij, we wachten vol spanning af, wat hij daarover weet
te vertellen.
Woensdag 15 mei
09.00 uur Aqua joggen/gymmen in het zwembad. Volop gelegenheid om
te bewegen in het zwembad. Dianne Hogenkamp gaat met ons
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een half uurtje aan de slag. Natuurlijk kunt u daarna nog even
lekker blijven zwemmen.
Crea in de Beltieshorst. Gisteren iets niet af gekregen, dan
vandaag verder of u begint aan iets nieuws.
In de Beltieshorst. Klaverjassen, keezen, rummikub, scrabble of
sjoelen, u kiest maar wat u wilt gaan doen.
Boogschieten Als het gisteren niet echt is gelukt om de roos te
raken dan heeft u vanmorgen opnieuw de gelegenheid de boog
ter hand te nemen om uw geluk te beproeven.
Molkaspel of Kubb op het Jagershuukien. Mocht u niet van
boogschieten houden dan kunt u één van deze spelen gebruiken.
Kleppertoer
Via een prachtige bomenrijke route gaan we richting Ommen en
Vilsteren en dan naar Hoonhorst voor de koffiestop. Nadat we
even de benen hebben gestrekt vervolgen we de tocht via
Dalfsen, Oudleusen, Witharen, Arriën en weer terug naar
Hardenberg.
De kosten zijn €19.50 p.p.
Opgeven en betalen uiterlijk
maandag tot 17.00 uur bij de
receptie. Vol = Vol.

14.30 uur In de Beltieshorst. De
sjoelbakken staan weer gereed.
Mocht u een ander spel willen doen? Bij voldoende deelnemers
kan dat ook.
20.00 uur Bingo in de Beltieshorst. Vanavond de eerste Bingo van deze 55+
weken. Voor 7 ronden zijn de kosten maar € 3.00 en we hebben
prachtige prijzen. Denk eraan om een pen mee te nemen.
Donderdag 16 mei
09.30 uur De grote fietstocht. Opgeven t/m dinsdagavond bij Gerrit Meijer.
10.00 uur In de Beltieshorst kunt u terecht voor sjoelen en ook de diverse
andere spelletjes staan klaar.
14.30 uur Campinggolf. Als er voldoende deelnemers zijn gaan we een
rondje over het park maken. Verzamelen op het Hakkersplein.

20.00 uur Beltieshorst. De zangliefhebbers kunnen vanavond genieten.
Voor ons zullen optreden het Geref. Gemengd Koor “Zingt voor
Hem” o.l.v. Koos Tillema uit Kampen. Ze zingen een breed
repertoire: geestelijk, vaderlands, klassiek, algemeen. Vorig jaar
heeft het koor een jubileum cd opgenomen, die deze avond
verkrijgbaar is.
Vrijdag 17 mei
07.30 uur Vroege vogels wandeling. De paden op de lanen in, trek je
wandelschoenen aan. Gerrit Meijer laat ons weer genieten van
de mooie omgeving van “De Kleine Belties”. Bij terugkomst
wacht ons een lekker ontbijt met suikerbrood en krentenwegge.
Opgeven tot donderdag 12.00 uur via de lijst die in de
Beltieshorst ligt. Kosten € 1.50 p.p.
10.00 uur Koersbal in de Beltieshorst. De mat ligt klaar, nu nog spelers om
de bal te laten rollen.
10.00 uur Crea in de Beltieshorst.
10.00 uur Jeu de Boules, verzamelen bij de baan. De hele week al naar
uitgekeken om een lekker spelletje te spelen? Grijp dan nu de
gelegenheid aan om goed gemotiveerd de bal op de juiste plaats
te laten landen.
14.30 uur Klootschieten. De vorige ronde niet gewonnen, dan nu opnieuw
een kans.
14.30 uur Rummikub, dammen, schaken , sjoelen in de Beltieshorst. Alles
ligt weer gereed, dus spelen maar.
14.30 uur Crea in de Beltieshorst. Nog één keertje deze week samen
creatief aan de slag.
20.00 uur Beltieshorst. We weten hoe mooi de omgeving van de camping
is, maar vanavond komen we op een prachtige manier hierover
nog veel meer te weten. Meneer Tolman neemt ons aan de hand
van beelden en verhalen mee in de historie van Rheeze en de
Rheezerbelten. Dat wilt u niet missen.
Zaterdag 18 mei

De eerste week van de 55+ voorbij is weer voorbij. Vandaag kunt u gaan
fietsen, wandelen, winkelen, wat u maar wilt. We wensen u een fijne dag
toe.
Zondag 19 mei
De kerkdiensten staan in het informatieboekje van de camping. In het blad
“De Toren”, die elke woensdag verschijnt, kunt u ook lezen welke
predikanten er voor gaan. We wensen u een gezegende zondag toe.
19.30 uur Zondagavondzang in de Beltieshorst. Op de avond van deze
zondag mogen we samen nog een uur zingen tot eer van onze
Hemelse Vader. De collecte is ook vanavond voor Stichting
Jemima.
Maandag 20 mei
10.00 uur Huifkar naar de markt. Vanmorgen staat de huifkar weer op het
Hakkersplein om u naar de markt te brengen. Gezellig over de
markt slenteren of even op een terrasje een kopje koffie drinken.
Aan het einde van de ochtend brengt de huifkar u weer terug
naar de camping.
14.30 uur Crea in de Beltieshorst. Ook deze week weer crea, waarbij Els en
Sikke u weer zullen verrassen met leuke “zelf maak dingentjes”.
14.30 uur Koersbal in de Beltieshorst
14.30 uur Klaverjassen of kezen in de Beltieshorst
14.30 uur Jeu de boules. Verzamelen bij de baan en dan weer fanatiek er
tegenaan!
19.00 uur Beltieshorst. Vanavond beginnen we een uurtje vroeger dan
anders, want we gaan luisteren naar Quint. Deze bijzondere
muziekgroep laat ons door hun enthousiasme genieten van hun
speciale kwaliteiten. Dit wilt u niet missen.
Dinsdag 21 mei
09.00 uur Dagtocht met de bus. Eén van de hoogtepunten van de 55+
weken. We hebben weer een mooie bustocht kunnen
samenstellen. Eerst rijden we richting Ambt Delden waar we een
bezoek brengen aan “de Wendezoele”. Na de koffie met
krentewegge heeft u ruim de tijd om alles te bezichtigen. Om

12.00 uur vertrekken we en rijden via een mooie route naar
Haaksbergen waar we de lunch gaan gebruiken. Hierna gaan we
verder naar het volgende hoogtepunt van onze reis, één van de
mooiste synagogen van ons land. De Synagoge in Enschede. We
krijgen hier een rondleiding, waarbij we de hele synagoge mogen
bezichtigen. Deze mooie dag sluiten we af met een diner bij “De
Beuk” in Den Ham.
De kosten voor deze complete dagtocht zijn € 58.50 p.p.
Opgeven en betalen kan tot en met vrijdag 17 mei bij de receptie
en ook hier is het vol = vol.
10.00 uur Oud Hollandse en diverse andere spelen in de Beltieshorst
20.30 uur Bingo in de Beltieshorst. Vanavond weer Bingo. Opnieuw staan
mooie prijzen gereed. Vergeet uw pen niet en het is weer 7
rondjes voor € 3.
Woensdag 22 mei
09.00 uur Aqua joggen /zwemmen. Dianne Hogenkamp laat ons weer
flink bewegen en daardoor voelen we ons vandaag weer lekker
fit. Kom gezellig meedoen.
10.00 uur Het Regionaal Vrijetijds Orkest speelt in de Beltieshorst. Na het
succes van hun vorige optredens kunt u vanmorgen opnieuw
luisteren naar de muziek die zij ten gehore brengen.
14.30 uur Klootschieten, start vanaf het Hakkersplein. Nog een keertje
proberen de tegenstander te verslaan?
14.30 uur Crea in de Beltieshorst. Bijna de laatste keer dat u nog mee kunt
doen. Maak er weer een gezellige creatieve middag van.
14.30 uur Koersbal in de Beltieshorst. Wie gooit vandaag het beste? Als u
een ander spel wilt doen, dat kan altijd.
20.00 uur Majoor Egbert Wubbema uit Hoogeveen vertelt ons over de
veelzijdigheid van het Leger des Heils. We weten allemaal wel
iets van het werk wat ze doen, vanavond horen we wat het
precies inhoudt.
Donderdag 23 mei
09.00 uur tot 9.30 uur start Kleine fietstocht. De laatste dag van de
vakantie nog een keer fietsen. Door Gerrit Meijer is weer een
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leuke fietstocht bedacht. Aan u de taak om de juiste
knooppunten te verbinden. De kosten zijn € 1,- en dan krijgt u
wat drinken en wat lekkers mee voor onderweg.
Voor de niet fietsers is de Beltieshorst open.
Crea. De laatste keer, u kunt uw laatste werkje maken.
Sjoelen of een ander spel. We regelen het voor u.
Rollatorrace op het Hakkersplein. Kom mee doen en probeer als
snelste het parcours af te leggen. Als u zelf niet mee kunt doen,
kom dan de deelnemers aanmoedigen.
Afscheidsavond in de Beltieshorst .We besluiten deze weken
met een gezellige avond. Ernst en luim, beelden van vorig jaar en
zang zorgen ervoor dat de avond voorbij vliegt. Als u ook een
bijdrage wilt leveren, geef dit dan voor 12.00 uur door aan Anne
of Tiny.

Vrijdag 24 mei
Einde van de 55+ weken. Wat zijn de weken weer snel voorbij gegaan. We
hopen dat u terug kunt kijken op een fijne vakantie. We wensen u een
goede thuisreis en hopen u D.V. een volgende keer weer te mogen
begroeten.

De volgende 55+ weken 2019 zijn D.V. van 30 augustus tot en met 13
september.

Samen eten bij Sietse en Truus
Ook nu is er weer de mogelijkheid om gezamenlijk te eten. De maaltijd
bestaat uit een heerlijk driegangen menu
Soep
Hoofdgerecht
Dessert

Elke dag is het weer een verrassing wat er voor u is gekookt. Maar het zal
zeker in de smaak vallen, dat blijkt uit de enthousiaste reacties uit
voorgaande jaren.
Wilt u bij aankomst op het park direct opgeven of u van de maaltijden
gebruik wilt maken?
Opgeven kan bij de receptie of in de Plaza. Als u een enkele keer mee wilt
eten dan graag voor 10.00 uur opgeven bij de receptie of in de Plaza.
Vanaf 17.00 uur is het restaurant geopend, u kunt dan alvast terecht voor
een drankje. Om 17.30 uur wordt de maaltijd geserveerd.
Het restaurant bevindt zich in het Bruincafé.
In de eerste week wordt er gekookt van maandag t/m vrijdag en in de
tweede week van maandag t/m donderdag.

Op de andere dagen kunt u eten in het Eethuys. De openingstijden hiervoor
kunt u in dit boekje vinden.

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 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.

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:

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 zingen 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.

