
 

 

55+ weken 2020 
 

 
 

 

 

 

 

5 tot 19 juni 2020 
 

 

 



Openingstijden 
5 tot 19 juni 

 

Receptie 

Dagelijks    09.00 – 12.30 uur 

     13.30 – 17.00 uur 

 

Eten bij Sietse & Truus 

Maandag t/m donderdag 12.00 – 13.00 uur 

Opgave verplicht, uiterlijk één dag vooruit. Bij de receptie 

 

Eekie’s Recreatie Super 

Dagelijks    08.30 – 10.00 uur 

     15.30 – 17.00 uur 

 

Plaza 

Dagelijks    10.30 – 12.00 uur 

     15.00 – 22.00 uur 

 

’t Eethuys 

Dagelijks    17.00 – 19.00 uur 

Reserveren is verplicht. Dit kan vooraf, of ter plekke (als er plaats is)  

Aanbiedingen voor ’t Eethuys staan achter in dit boekje 

 

Snackbar 

Dagelijks    17.00 – 22.00 uur 

 

Buitenzwembad 

Dagelijks    09.00 – 20.00 uur 

Max.. 30 personen binnen het hek toegestaan 

 

 

m.u.v. zondag, dan zijn de faciliteiten gesloten. 

 

 

 



Welkom op Vakantiepark “De Kleine Belties” 

 

Van harte welkom op ons park waar de 55+ weken weer van start 
gaan, maar het is een  heel andere start dan we in gedachten 

hadden. Deze weken zullen worden beheerst door de maatregelen 
die we moeten nemen in verband met het coronavirus. Want of we 

willen of niet de beperkingen zijn er zeker. 
“Hou anderhalve meter afstand”, zal een gevleugeld woord zijn, 

deze weken. 
Ondanks alles zijn we God dankbaar dat we hier toch samen mogen 

zijn om vakantie te houden. 
We hopen dat we deze weken het vakantiegevoel mogen ervaren en 
op beperkte schaal toch een aantal activiteiten samen kunnen doen. 

Het mooie programma dat we voor deze weken gereed hadden 
bewaren we tot 2021 en hopen dat we het dan kunnen uitvoeren. 
We bidden de Heere dat we voor ziekte gespaard mogen blijven en 

mogen genieten van alles wat Hij ons geeft deze vakantie. 
 

Familie Hakkers 
Jan en Marja 
Sietse en Ellis 

Gerrit-Jan en Gerriejanne 
Anne en Tiny Doornbos 

 
Het goede doel voor dit jaar is “Stichting De Ondergrondse 
Kerk” de SDOK. De SDOK is een interkerkelijke organisatie die 
zich inzet voor vervolgde christenen. In verschillende landen 
ondersteunt SDOK de vervolgde christenen, door opvang te 
bieden aan christenen die moeten onderduiken en aan de 
gezinnen van de vervolgde christen. 
 
Er zijn minder activiteiten voor het goede doel, we hopen dat u ook 
spontaan iets in de collectebussen deponeert die bij de receptie en in 
de Beltieshorst staan, zodat we toch een mooi bedrag bij elkaar 
kunnen brengen. 
 
Voor vragen, suggesties voor activiteiten enz. kunt u terecht op 
Ponyweide 241 of telefoon Tiny (0616112762) en Anne  
(0651537060) 



Algemene informatie 
 

• Alle activiteiten die in De Beltieshorst zijn voor maximaal 30 
personen. 

• Voor elke binnen activiteit leggen we lijsten neer waarop u zich 
in moet schrijven. Gebruik altijd voor het invullen uw eigen pen. 

• Bij binnenkomst gaat u eerst uw handen ontsmetten en wijzen 
wij u een plaats aan. Daar gaat u ook zitten en niet rondlopen. 

• De buitenactiviteiten zijn voor iedereen, mits de anderhalve 
meter in acht genomen kan worden. We zorgen voor voldoende 
desinfecterende middelen zoals doekjes, zeep enz. 

• Gebruik uw eigen toilet in de caravan of chalet. 

• Steeds handen wassen voor en nadat als u ergens aan deel 
neemt. 

• De Beltieshorst is zo ingericht dat de 30 plaatsen op de juiste 
afstand van elkaar zijn en als iedereen binnen is sluiten we de 
deur. 

• We kunnen besluiten om het programma te wijzigen als blijkt 
dat het bij bepaalde onderdelen niet zal lukken. 

 
Voor de activiteiten zetten we een aantal dingen even op een rij: 

• Er is deze weken geen crea in de Beltieshorst. 

• Ook is er geen aqua joggen in het zwembad. 

• We hebben een aantal knooppunt-fietstochten beschikbaar die 
u op elk moment dat u zelf het beste uitkomt kunt gaan fietsen. 
U mag met max. 4 personen samen fietsen. De routes liggen bij 
de receptie. 

• Overdag beginnen de activiteiten om 10.00 uur, 15.00 uur en 
20.00 uur. 

• In de Beltieshorst schenken we tijdens de activiteiten koffie. U 
kunt betalen met muntjes die u daar ook kunt aanschaffen. 
Liefst betalen met pin. 

 
 
 
 
 
 



Er is 5 keer Bingo voor max. 30 personen per keer. 
Wilt u op de lijsten 1x uw naam invullen, te beginnen bij de eerste 
bingo. We hebben ook een keer ’s middags Bingo voor gasten die 
misschien liever op een middag willen spelen. 
Er zijn minder rondjes dan anders en de opbrengst is voor het goede 
doel. 
 
We hangen dit programma op aan de Beltieshorst.  
 
Daar hangen ook de lijsten om u op te geven voor de 
✓ Bingo 
✓ Kaarten maken 
✓ Film 
✓ Vroege Vogels wandeling 
✓ Bloemschikken 

 
Let vooral op het tijdstip tot wanneer u zich kunt 
opgeven. 
 
Ook de wijzigen of aanvulling komen daar te hangen. 
 
 
Zaterdagavond 6 juni is er geen begroetingsavond. 
 
Zondagavond 7 juni is er geen zondagavondzang. Er kunnen overdag 
online diverse kerkdiensten worden gevolgd, dat zult u waarschijnlijk 
de afgelopen weken ook hebben gedaan. 
19.00 uur Als het weer het toelaat, willen we op het 

Hakkersplein een soort weekopening houden. Met 
een korte overdenking en het luisteren naar muziek 
en een paar liederen, we mogen niet zingen. 
Ook doen we dan een aantal mededelingen. 
Er is een collecte voor SDOK. 

 
Maandagmorgen 8 juni. 
U kunt op eigen gelegenheid naar de markt, want de huifkar rijdt niet 
deze weken.  
’s Middags Er is een binnen en een buitenactiviteit. Sjoelen en 

klootschieten 



Dinsdag 9 juni 
10.00 uur Er is bloemschikken in de Beltieshorst. De kosten zijn 

€ 7,00. U kunt een mooi bloemstuk maken, waar u 
van kunt genieten de komende weken.  
Gerriejanne Hakkers heeft iets heel moois voor ons 
bedacht. U hoeft alleen maar 
een scherp mesje meenemen. 
 
Vanaf het Hakkersplein is er 
Campinggolf in een aantal 
groepjes. 

Vanmiddag:  Jeu des Boules en Koersbal   
20.00 uur  Bingo (groep1) in de Beltieshorst. Vier ronden, €3,00 

en neem uw eigen pen mee 
 
Woensdag 10 juni  
07.30 uur Vanmorgen: Vroege vogels wandeling, vertrek om 

vanaf het Hakkersplein. We wandelen een klein 
uurtje en bij terugkomst staat er een ontbijt voor ons 
gereed met koffie/thee en suiker- of krentenbrood. 
De kosten zijn € 2,00 p.p. 

Vanmiddag:  Klootschieten   
15.00 uur   Bingo (groep 2) in de Beltieshorst 
20.00 uur In de Beltieshorst kunt u de film van het 

Jubileumconcert van 2018 bekijken. 
 
Donderdag 11 juni   
Vanmorgen:  De mogelijkheid om samen kaarten te maken in de 

Beltieshorst. Els heeft pakketjes gemaakt waar u zelf 
mee aan de slag kunt. Wel uw eigen schaartje 
meenemen. De kosten zijn € 3,00. U kunt eventueel 
ook het pakketje meenemen naar uw eigen 
caravan/chalet. 

Vanmorgen:  Campinggolf 
Vanmiddag:  Jeu de Boules, Sjoelen 
20.00 uur   Bingo (groep 3) in de Beltieshorst 
 
 
 



Vrijdag 12 juni  
Vanmorgen hebben we een speurtocht over de camping. Gerrit en 
Ali Meijer hebben samen iets leuks bedacht. U kunt om 10.00 uur het 
deelnameformulier ophalen bij de Beltieshorst en tot en met 12.00 
uur heeft u de gelegenheid om het formulier weer in te leveren. 
Vanmorgen:  Kwisjes in de Beltieshorst 
Vanmiddag:  Rollatorrace op het Hakkersplein 
 
Zaterdag 13 juni 
Vandaag zijn er geen activiteiten. U kunt gaan fietsen, wandelen of 
boodschappen doen. Gewoon lekker niksen is ook leuk. 
 
Zondag 14 juni  
Ook vandaag kunt u opnieuw diverse online kerkdiensten beluisteren 
of bekijken.  
19.00 uur Vanavond om 7 uur houden we weer een 

weekopening. Er is een korte overdenking 
en we luisteren naar muziek en een paar 
liederen, helaas weer niet zelf zingen. Er is 
een collecte voor SDOK. 

 
Maandag 15 juni   
Vanmorgen kunt u op eigen gelegenheid naar de markt gaan. 
Vanmiddag : Klootschieten en sjoelen 
20.00 uur   Bingo (groep 4) in de Beltieshorst. 
 
Dinsdag 16 juni  
Vanmorgen:  Molkaspel en koersbal 
Vanmiddag: Jeu des boules en kwisjes in de Beltieshorst 
20.00 uur    Bingo (groep 5) in de Beltieshorst 
 
Woensdag 17 juni  
Vanmorgen: We gaan er nog een keertje op uit: 

Opnieuw de vroege vogels 
wandeling, vertrek om 07.30 uur vanaf het 
Hakkersplein. We wandelen een klein uurtje en bij 
terugkomst staat er een ontbijt voor ons gereed met 
koffie/thee en suiker- of krentenbrood. De kosten 
zijn € 2,00 p.p. 



Vanmiddag:  Campinggolf en sjoelen 
20.00 uur  In de Beltieshorst. Bij voldoende opgave, vanavond 

nogmaals de film van het Jubileumconcert van “De 
Kleine Belties” uit 2018 in de Kandelaarkerk. 

 
Donderdag 18 juni  
10.00 uur Voor de liefhebbers in de Beltieshorst een film van 

Andre Rieux 
Vanmorgen:  Klootschieten  
Vanmiddag: Jeu des Boules  
 
Vrijdag 19 juni 
Vandaag is het alweer de vertrekdag, het einde van deze 55+ weken. 
We hopen dat u terug kunt zien op een fijne periode, die ondanks alle 
maatregelen u toch wel het vakantie gevoel heeft gegeven.  
We wensen u een goede thuisreis en we hopen dat we elkaar in 
september, zonder al te veel beperkingen, weer mogen ontmoeten. 
 
 

“Ga met God en Hij zal met je zijn” 
 
 
 

De 55+ weken in september 2020 zijn van 28 augustus t/m 11 
september 

 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eten bij Sietse & Truus 
 
 
Bij de receptie kunt u zich opgeven voor het eten van Sietse & Truus. 
U kunt tot uiterlijk één dag voor de betreffende dag reserveren. Van 
maandag t/m donderdag koken zij een dagmenu voor een maaltijd 
voor tussen de middag. Deze kunt u in ’t Eethuys of thuis opeten. 
 
Als u in ‘t Eethuys wilt eten dient u zich hier ook voor op te geven. Er 
mogen max. 30 gasten in het restaurant zijn. U kunt dit opgeven bij 
de receptie. Vol = vol.   
Het afhalen van de maaltijd kan bij buiten bij het loket van de 
snackbar. Eten in ’t Eethuys begint op 12.00 uur, afhalen kan ook 
vanaf dat tijdstip. Kosten zijn € 12,50 per maaltijd 
 
Op vrijdag en zaterdag wordt er geen dagmenu gemaakt door Sietse 
& Truus. Als u ’s avonds wilt eten kunt u een tafel reserveren in de ’t 
Eethuys, en iets bestellen van de menukaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatie over de faciliteiten 
 

In de Plaza en in ’t Eethuys hebben houden wij rekening met de 
huidige situatie en zijn de nodige maatregelen getroffen. De tafels 
staan op gepaste afstand van elkaar, zodat we de 1.5 m afstand 
kunnen waarborgen. Er zijn max. 30 gasten toegestaan in de horeca, 
daarom kunt u vooraf een tafeltje reserveren. Komt u zonder te 
reserveren langs, en er is nog een plek vrij dan kunt u natuurlijk ook 
plaats nemen. De horeca wordt goed schoongehouden gedurende de 
dag. Op deze manier is het veilig om langs te komen in onze Plaza en 
’t Eethuys. 
 
Om iets af te halen bij de snackbar kunt u vooraf 
reserveren door een bericht te sturen of te bellen naar  
06-42244218. Maar bestellen aan het loket is ook een 
mogelijkheid. Ook hierbij zijn maatregelen genomen zodat 
de gasten die bij het loket staan op veilige afstand kunnen 
wachten, en afstand tot onze medewerkers kunnen 
houden.  
 
Het buiten zwembad is geopend. Er mogen max. 30 gasten binnen 
het hek zijn. Daarom staan er stoelen genummerd van 1 t/m 30. 
Iedere persoon kan op 1 stoel de spullen neerleggen, en zo kunt u 
precies zien hoeveel mensen er in het zwembad zijn. Zijn er 30 
mensen, dan kunt u er niet bij.  
Als het druk is, wissel dan even af. Zodat iedereen een kans krijgt om 
te zwemmen.  
 
De winkel is ook geopend. In de winkel zijn max. 4 gasten toegestaan. 
We verzoeken u om alleen te komen. In de winkel is een 
winkelmandje is verplicht. Zijn de winkelmandjes op, dan mag u even 
buiten wachten tot er weer een winkelmandje beschikbaar is.  
 

Dit geldt bij alle faciliteiten: Bij binnenkomst éérst de 
handen desinfecteren! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu’s in ‘t Eethuys 
 

Vrijdag 5 juni 
Kipsaté menu, nu voor    € 14,50 

Zaterdag 6 juni 
Patat met een gehaktbal €   6,50 

Vrijdag 12 juni 
Schnitzel menu   € 13,00 

Zaterdag 13 juni 
Patat met een loempia €   6,50 

 

In de Plaza verkrijgbaar 
 

Heerlijk softijs 
 

Een lekkere Sundea met advocaat 
smaak 

 
Kopje koffie met appeltaart of 
chocolade Woudvruchtencake 

 
 

Eekie’s Recreatie Super 
 

Elke ochtend heerlijke broodjes 
verkrijgbaar in de winkel.  

 
En natuurlijk genoeg producten 
voor de dagelijkse boodschap. 

 
 



 

 

Wij wensen u een fijn verblijf toe op het park! 


