
55+ weken 
28 augustus tot 11 september 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Welkom op Vakantiepark “De Kleine Belties” 
 

Van harte welkom op “De Kleine Belties”, waar de tweede 55+ weken van 2020 
beginnen. Nog steeds heel anders dan we graag hadden gewild. Deze weken 
worden ook nu nog beheerst door de maatregelen die er zijn in verband met 
Covid 19. We hadden in juni de hoop dat het deze weken  soepeler zou zijn , 

maar de meeste beperkingen zijn er nog steeds.. 
“Hou anderhalve meter afstand”, blijft een gevleugeld woord, ook deze weken. 
Er zijn een aantal activiteiten geschrapt, zoals de bustochten , de koren, en een 

aantal activiteiten voor de avonden. 
We zijn blij en dankbaar dat de Here ons toch de gelegenheid geeft om hier te 

zijn om met elkaar vakantie te mogen houden. 
Het programma is aangepast , er zijn minder activiteiten , omdat we niet tegelijk 

met alle gasten in de Beltieshorst kunnen zijn. 
We bidden de Here dat Hij ons wil sparen voor ziekte en ongevallen en dat Hij 

ons een gezegende vakantie periode wil geven. 
 

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 in de Beltieshorst zijn voor maximaal 40 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 zoveel mogelijk uw eigen toilet in de caravan of chalet. 

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

✓ Voor het binnenzwembad gelden speciale richtlijnen, neem daar goed 

notitie van. Douchen is wel mogelijk maar de kleedruimtes zijn gesloten. 

✓ De Beltieshorst is zo ingericht dat de 40 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. 

 

Kijk alle dagen naar de mededelingen die aan de Beltieshorst hangen, er kan 

zomaar iets veranderen. 

 

✓ We hebben een aantal knooppunt-fietstochten beschikbaar die u op elk 

moment dat u zelf het beste uitkomt kunt gaan 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 wel koffie. U kunt 

betalen met muntjes die u daar ook kunt aanschaffen. Liefst betalen 

met pin. 

✓ Er is 4 keer Bingo voor max. 40 personen per keer. 

Wilt u op de lijsten 1 x uw naam invullen, te beginnen bij de eerste 

bingo. Er zijn minder rondjes dan anders en de opbrengst is voor het 

goede doel de SDOK. 

 

 



We hangen dit programma op aan de Beltieshorst. 

 

Daar hangen ook de lijsten om u op te geven voor de 

• Bingo  

• Ontbijt 

• Vroege Vogels wandeling 

• Bloemschikken 

 

Let vooral op het tijdstip tot wanneer u zich kunt opgeven. 

 

Ook alle wijzigingen en /of aanvullingen op het programma komen daar te 

hangen. 

 
 

Eten bij Sietse en Truus 
 
Bij de receptie kunt u zich opgeven voor het eten bij Sietse & Truus. U kunt tot 
uiterlijk één dag vooraf aan 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. Bij het opgeven kunt u aangeven of u 
in ’t Eethuys wil eten of de maaltijd wil afhalen. Opgave is bij de receptie. 
 
Het afhalen van de maaltijd kan bij buiten bij het loket van de snackbar. Eten is 
binnen in ’t Eethuys. Beide is om 12.00 uur. De kosten zijn  
€ 12,50 per maaltijd. 
 
Op vrijdag en zaterdag wordt er niet gekookt door Sietse & Truus. Als u door de 
weeks en in het weekend ’s avonds wilt eten, dan kan dit in ’t Eethuys en kunt u 
bestellen van de menukaart. U kunt een tafel vooraf of ter plekke reserveren. In 
het weekend is er een aanbieding. Zie achterin dit boekje. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Openingstijden 
 
Receptie    09.00 – 12.30 uur 
     13.00 – 17.00 uur 
 
Plaza 
Vrijdag 28 augustus  10.30 – 22.00 uur 
Zaterdag 29 augustus  10.30 – 12.00 uur en 15.00 – 19.00 uur 
Daarna dagelijks  10.30 – 12.00 uur en 15.00 – 22.00 uur 
 
’t Eethuys 
Dagelijks    17.00 – 19.00 uur 
m.u.v. zaterdag 29 augustus, dan is ’t Eethuys tot 18.30 uur geopend 
 
Snackbar 
Vrijdag 28 augustus  12.00 – 22.00 uur 
Daarna dagelijks  17.00 – 22.00 uur 
Op zaterdag extra open 12.00 – 13.00 uur 
 
Eten bij Sietse & Truus 
Maandag t/m donderdag 12.00 – 13.00 uur 
(Opgave uiterlijk 1 dag vooruit, dit kan op de receptie) 
 
Eekie’s Recreatie Super 
Dagelijks    08.30 – 10.00 uur en 15.30 – 17.00 uur 
 
Buiten zwembad 
Dagelijks    09.00 – 21.00 uur 
 
Overdekte zwembad 
Dagelijks     09.00 – 10.00 uur baantjes zwemmen 
Maandag t/m donderdag 10.00 – 17.00 uur 
Vrijdag en zaterdag  10.00 – 20.00 uur 
 
Dagelijks is met uitzondering van zondag, dan zijn de faciliteiten gesloten.  
 
 
 



Het activiteitenprogramma: 
 
Zaterdagavond 29 augustus  
20.00 uur Er is geen begroetingsavond in de Beltieshorst  zoals we 

gewend zijn. Maar het lijkt ons wel gezellig om elkaar op het 
Hakkersplein onder het genot van een kopje koffie te 
ontmoeten. We hopen dat de weersomstandigheden het 
toelaten en dan kunnen we er een gezellig moment van maken. 
Daarna kunt u natuurlijk in de Plaza de gesprekken voortzetten. 

 
Zondagavond 30 augustus 
Overdag kunnen er online diverse kerkdiensten worden gevolgd, dat heeft u 
waarschijnlijk de afgelopen periode ook wel gedaan. 
‘s Avonds om 19.00 uur willen we, als het weer het toelaat, op het Hakkersplein 
een soort weekopening houden. Met een korte overdenking en samenzang. Er is 
een collecte voor SDOK. 
 
Maandagmorgen 31 augustus. 
Vanmorgen kunnen jullie op eigen gelegenheid naar de markt, de huifkar rijdt 
niet deze weken. 
15.00 uur   Sjoelen in de Beltieshorst 
15.00 uur   Klootschieten, vertrek vanaf het Hakkersplein 
20.00 uur   Vanavond neemt dhr. Jakob Huisman uit Rouveen ons in beeld 

en geluid mee naar de Amish in Amerika. Hij vertelt ons over de 
achtergronden en de dagelijkse gewoonten van de leden van de 
Amish gemeenschap. 

 
Dinsdag 1 september  
10.00 uur   Bloemschikken in de Beltieshorst.  

Vanmorgen kunnen we onder leiding van Gerriejanne Hakkers 
weer aan de slag en een mooi bloemstuk maken. Velen van 
jullie weten hoe gezellig het is en 
het eindresultaat mag er zijn. 
Zelf meenemen: een scherp 
mesje en een platte schaal.   
De kosten zijn € 7,00. 

10.00 uur  Boogschieten bij het 
voetbalveld op de Ponyweide. 
Wie scoort de meeste punten? 



15.00 uur   Jeu des Boules, verzamelen bij de baan. 
15.00 uur  Koersbal in de Beltieshorst 
20.00 uur   Bingo (groep1) in de Beltieshorst.  

We spelen vier ronden, de kosten zijn 3 
euro en neem uw eigen pen mee. 

 
Woensdag 2 september 
07.30 uur  Vroege vogels wandeling, vanaf het 

Hakkersplein. Samen een klein uurtje wandelen en dan bij 
terugkomst staat er een heerlijk ontbijtje te wachten met 
koffie/thee en suiker- of krentenbrood. De kosten zijn € 2.50 
p.p. 

10.00 uur   Sjoelen in de Beltieshorst. 
10.00 uur  Campinggolf voor de 1e keer weer in twee groepen de camping 

over. 
15.00 uur  Op het Hakkersplein geeft de MAF een boeiende presentatie 

over het werk dat ze wereldwijd verrichten. Een MAF piloot 
vertelt ons over zijn werkzaamheden in de zendingsgebieden. 
Een prachtige gelegenheid om daar van 
dichtbij alles over te zien en te horen.  

 
Donderdag 3 september 
09.00 uur  Aqua joggen in het binnenbad. Het kan weer met max. 35 

personen onder leiding van Dianne mogen we lekker bewegen. 
Wel van tevoren intekenen op de lijst. 

10.00 uur  Crea in de Beltieshorst. Er liggen weer diverse leuke creatieve 
uitdagingen op jullie te wachten 
Els heeft pakketjes gemaakt waar jullie mee aan de slag kunnen. 
Wel als het kan zelf schaartje meenemen. De kosten zijn 3 euro.  
Een pakketje meenemen naar de eigen caravan/chalet kan ook. 

10.00 uur   Jeu des Boules 
13.00 uur  Fietstocht  starten op het Hakkersplein. De verdere gegevens 

volgen …… 
15.00 uur   Sjoelen in de Beltieshorst 
20.00 uur   Bingo (groep 2) in de Beltieshorst 
 
Vrijdag 4 september 
Om 08.30 uur maken we voor jullie een lekker ontbijt gereed in de Beltieshorst. 
De kosten zijn € 3,00 p.p. Laat je verrassen! 



10.00 uur   Koersbal in de Beltieshorst 
10.00 uur   Campinggolf vanaf het Hakkersplein 
15.00 uur   Rollatorrace op het Hakkersplein 
 
Zaterdag 5 september 
Vandaag zijn er geen activiteiten. Fietsen, wandelen, zwemmen of 
boodschappen doen. Gewoon lekker niksen is ook leuk. 
 
Zondag 6 september 
Vandaag kunt jullie opnieuw diverse online kerkdiensten beluisteren of bekijken. 
Om 19.00 uur houden we op het Hakkersplein opnieuw een weekopening. (Als 
de weersomstandigheden het toelaten). Er is een korte overdenking en we 
zingen een aantal liederen. De collecte weer voor SDOK. 
 
Maandag 7 september 
Vanmorgen kunnen jullie weer op eigen gelegenheid gezellig naar de markt gaan 
of in de stad winkelen. Op een terras koffiedrinken is ook gezellig. 
15.00 uur   Klootschieten  
15.00 uur   Sjoelen in de Beltieshorst 
20.00 uur Dhr. Ronald Brinkman van Notariskantoor Vechtstede legt ons 

uit hoe belangrijk het is om goed na te denken over het tijdig 
regelen van een testament. 

 
Dinsdag 8 september 
10.00 uur  Fietstocht. Opnieuw beklimmen we de pedalen en gaan deze 

keer richting de Tuinen van Ada Hofman in Loozen. Verdere 
gegevens en opgavelijst hangen we op aan de Beltieshorst. 

10.00 uur   Jeu des boules  
10.00 uur   Crea in de Beltieshorst 
14.00 uur  Roofvogelshow bij de vijver. 

Vanmiddag geeft Gerrit Zandvoort 
ons een prachtige roofvogelshow. Dit 
zou in de Beltieshorst plaatsvinden, 
maar vanwege de corona 
maatregelen houden we het nu 
buiten. We kunnen ze zien vliegen! 

20.00 uur   Bingo (groep 3) in de Beltieshorst 
 
 



Woensdag 9 september 
07.30 uur  Vanmorgen trekken we opnieuw de wandelschoenen aan.  

Vroege vogels wandeling, vertrek vanaf het Hakkersplein. We 
maken weer een ronde van een klein uurtje en bij terugkomst 
staat het ontbijt voor ons gereed met koffie/thee en suiker- of 
krentenbrood. De kosten zijn 2.50 euro p.p. 

10.00 uur  Crea in de Beltieshorst. We gaan kijken wat we nu nog weer 
voor iets leuks kunnen maken. 

10.00 uur   Jeu des boules, verzamelen bij de baan. 
15.00 uur   Campinggolf, zoals altijd starten vanaf het Hakkersplein. 
15.00 uur  Sjoelen in de Beltieshorst. 
20.00 uur Bingo (groep 4) De laatste bingoavond van deze 55+ weken, als 

u nog niet hebt meegedaan, grijp uw kans. 
 
Donderdag 10 september 
09.00 uur  Opnieuw de gelegenheid om een halfuurtje te Aqua joggen in 

het binnenbad. 
10.00 uur  Op het Hakkersplein een optreden van het Regionaal Vrijetijds 

Orkest. Op gepaste afstand van elkaar brengen ze ons een 
muzikaal uurtje. 

15.00 uur   Jeu des Boules  
15.00 uur   Sjoelen in de Beltieshorst 
20.00 uur   Met elkaar op  het Hakkersplein, onder het genot van een 

kopje koffie en wat lekkers, nog gezellig even napraten en dan 
elkaar uitzwaaien na deze twee weken 55+. 

 
Vrijdag 11 september 
Vrijdag = Vertrekdag, het einde van de  55+ weken van 2020. 
We hopen dat jullie, ondanks alle maatregelen, toch wel het vakantie gevoel 
hebben gehad. 
Een goede thuisreis gewenst en we hopen elkaar volgend opnieuw te mogen 
ontmoeten. Hoe de toekomst er uit zal gaan zien weten we niet, maar we weten 
wel dat het in Gods handen ligt. 
 
                                             We wensen u wel thuis 
 
 

De 55+ weken van 2021 zijn van:  
28 mei t/m 11 juni en 3 t/m 17 september 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag en zaterdag is er een aanbieding: 
 

Vrijdag 28 augustus 
Schnitzel menu   € 13,00 

Zaterdag 29 augustus  
Patat met een loempia €   6,50 

Vrijdag 4 september 
Kipsaté menu   € 14,50 

Zaterdag 5 september 
Patat met een gehaktbal €   6,50 

 

Door de weeks kunt u ’s avonds ook eten in ’t Eethuys, en kunt 
u iets lekkers bestellen van de menukaart. 

In de Plaza verkrijgbaar 
 

✓ Heerlijk softijs 
 

✓ Een lekkere Sundea met advocaat smaak 
 

✓ Kopje koffie met appeltaart of chocolade 
Woudvruchtencake 

 
 

Aanbiedingen van Eekie’s Recreatie Super 
 
✓ Elke ochtend heerlijke broodjes verkrijgbaar in de winkel 

✓ Blik soep tomaat, groente of kip van € 1,79 voor € 1,55 

✓ G’woon water en fruit, verschillende smaken nu voor € 1,30 

✓ Chocoladereep melk, wit en hazelnoot van € 1,35 voor € 1,10 

✓ Bami en nasi, kant en klaar. Van € 2,89 nu voor € 2,25 

 
 



Een sudoku om te maken: 


