Welkom op Vakantiepark De Kleine Belties
Van harte welkom op ons Vakantiepark voor de eerste 55+ weken van 2021.
Het is opnieuw een bijzonder jaar want we leven nog steeds in Coronatijd.
Toch hebben we besloten om de 55+ weken door te laten gaan.
We hebben inmiddels al een lange historie ( de 91ste keer)en we willen proberen om net als
altijd gezelligheid en ontmoeting weer centraal te laten staan.
Bovenal willen we dank brengen aan onze trouwe Vader in de hemel dat Hij
ons de gelegenheid geeft om hier met elkaar te zijn.
Samen hopen we dat het toch een fijne vakantieperiode mag worden.
U zult in het programmaboekje weer veel leuke dingen ontdekken waar u vast
met veel plezier aan kunt deelnemen en van zult genieten.
Elke dag hebben we zowel binnen als buiten diverse activiteiten. Ook ’s avonds in
“De Beltieshorst”bent u van harte welkom.
Het avondprogramma begint altijd om acht uur, zorg dat u op tijd bent.
We houden ons deze weken strikt aan de regels van het RIVM
Marja en Jan Hakkers
Ellis en Sietse Hakkers
en
Tiny en Anne Doornbos

Alle activiteiten, ook die in de Beltieshorst, zijn onder voorbehoud en kunnen
alleen doorgaan als de coronamaatregelen dit toelaten

Vragen en suggesties, op-/of aanmerkingen kunt u deze twee weken kwijt op Ponyweide
241 en natuurlijk ook gewoon overal waar we elkaar treffen. Telefonisch zijn we te bereiken
op 0651537060 (Anne) en 0616112762 (Tiny) en email: tinydoornbos@planet.nl

Het goede doel voor dit jaar is de MAF.
Misschien hebt u vorig jaar op het Hakkersplein nog de prachtige bus voor presentatie van
de MAF gezien. We kiezen dit jaar voor de MAF om geld in te zamelen voor het wereldwijde
werk wat ze doen op het gebied van zending en hulpverlening. Ook bij rampen en in
crisisgebieden zijn ze vaak als een van de eersten present om hulp te verlenen.
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Alle activiteiten in de Beltieshorst zijn voor maximaal 30 personen
Voor elke binnen activiteit hangen we lijsten op waarop u zich in moet schrijven.
Gebruik altijd uw eigen pen.
Bij binnenkomst van de Beltieshorst eerst uw handen ontsmetten, daarna wijzen
wij u een plaats aan. Niet gaan rondlopen.
De buitenactiviteiten zijn voor iedereen ,mits de anderhalve meter in acht
genomen kan worden. Wij zorgen voor desinfecterende middelen.
Gebruik uw eigen toilet in de caravan of in uw chalet.
Steeds handen wassen voor en nadat u ergens aan deel neemt.
De Beltieshorst is zo ingericht dat de 30 plaatsen op de juiste afstand van elkaar
zijn. Als iedereen binnen is sluiten we de deur.
We spelen de weken 3 maal Bingo, zodat iedereen 1x mee kan doen.
We kunnen het programma op elk moment wijzigen als blijkt dat bepaalde
onderdelen niet lukken.
We hangen de opgave lijsten op aan de Beltieshorst. Een persoon per regel
vermelden.
Alle wijzigingen en andere mededelingen hangen we elke dag op aan de
Beltieshorst.
Kijk daar dus iedere dag even naar!
Bij de receptie ligt een boekje met fietsroutes, die mag u meenemen.

Vrijdag 28 mei
Na het uitpakken van uw spulletjes gaat u vast als eerste het programmaboekje voor deze
vakantie bekijken. Er zullen zeker wel activiteiten instaan waar u aan deel wilt nemen.
Zowel voor overdag als ’s avonds hebben we getracht een programma te maken met veel
variatie. U bent bij elke activiteit van harte welkom.

Zaterdag 29 mei
De eerste nacht in uw vakantie verblijf zit er weer op en misschien heeft u inmiddels ook al
een heerlijk warm broodje opgehaald in de kampwinkel. U heeft de hele dag de tijd om de
rest van uw inkopen te doen of een tochtje te maken over en rond het park.
19.30 uur
Ontmoeting op het Hakkersplein
Als het weer het toelaat willen we elkaar begroeten op het Hakkersplein. Onder het genot
van een kopje koffie kunnen we kennismaken en bijpraten. Toch een gezellig moment op
gepaste afstand.

Zondag 30 mei
Vandaag is het zondag, dus rustdag. Nog steeds geen gelegenheid om naar de kerk te gaan.
We hopen dat u online de kerkdienst van thuis of van een andere gemeente kunt bekijken.
We wensen u een gezegende zondag toe.
19.30 uur
Zondagavondzang bij de Beltieshorst
Voor de Beltieshorst willen we samen luisteren naar een korte overdenking en een aantal
liederen zingen. Denk hierbij aan de anderhalve meter afstand.
Het is een mooie traditie om aan het einde van de zondag nog een klein uurtje samen te
zingen tot eer van onze Schepper. De collecte die we vanavond houden is voor het goede
doel van dit de MAF.

Maandag 31 mei
Marktdag in Hardenberg
Vanochtend is er alle gelegenheid om naar de markt in Hardenberg te gaan.
Wat inkopen doen en dan nog even slenteren over de markt of op een terrasje iets drinken,
Is altijd een gezellige bezigheid.
14.30 uur
Crea in de Beltieshorst
Samen creatief bezig zijn, u mag uw eigen bezigheden meebrengen, maar u kunt ook
gezamenlijk iets maken. Els heeft weer diverse dingen voorbereid.
14.30 uur
Sjoelen in de Beltieshorst
De bakken staan weer gereed, kom meedoen,misschien haalt u de meeste punten.
14.30 uur
Campinggolf, vertrek vanaf het Hakkersplein
Als u al eerder op de camping bent geweest weet u hoe leuk het is om campinggolf te
spelen. Met verschillende teams gaan we de camping over om dit spel, een variant op
boerengolf, te spelen. De kunst is om met zo weinig mogelijk slagen het balletje in een hole
te slaan.
20.00 uur Vanavond komt Jouk Huisman ons opnieuw vertellen en beelden laten zien over
het leven van de Amish bevolking in Amerika. Vorig jaar is hij ook geweest maar toen kon
maar een deel van zijn verhaal afgewerkt worden . Mochten jullie hem toen hebben gemist ,
vanavond een herkansing.

Dinsdag 1 juni
10.00 uur
Bloemschikken in de Beltieshorst
Samen met Aly en Ria gaan we een mooi bloemstuk maken waar we de rest van de vakantie
kunnen genieten. In een paar uurtjes groeien mooie dingen!
Voor de bloemen zorgen wij, als u zelf een langwerpige platte schaal meeneemt zal het
resultaat weer prachtig zijn. Eventueel kan een plat bord ,zonder rand ook.
De kosten zijn 7 euro.
Opgave voor maandagmiddag 31 mei 12.00 uur op de lijst die aan de Beltieshorst hangt.
10.00 uur
Klootschieten
Vanaf het Hakkersplein vertrekken we voor een ronde klootschieten over de camping.
U weet de bal is rond en hij kan dus overal terecht komen, vandaar dat de hark ook
meegaat.
14.30 uur
Crea in de Beltieshorst
Opnieuw crea. Als u gisteren niet bent geweest kom dan nu in elk geval kijken hoe leuk en
gezellig het is.
14.30 uur
Koersbal in de Beltieshorst
Het bekende balspel op de groene loper spelen we ook deze weken weer een paar keer.
14.30 uur
Jeu des Boules
Bij de Jeu des Boules baan op de Hoge Weide verzamelen we ons voor vast weer een
spannende wedstrijd. Wie scoort de meeste punten?
20.00 uur
Luisteren (en misschien meezingen ) met Hans de Liedjesman. Al
meerdere keren heeft hij ons een gezellige avond gebracht. Een zangavond met zowel
geestelijke als vaderlandse liederen.

Woensdag 2 juni
9.00 uur
Aqua joggen/gymmen in het zwembad
Het zwembad is open, dus kunnen we weer los!
Ook dit jaar zal Dianne Hoogenkamp ons weer een half uur lekker laten bewegen in het
water, zodat we de spieren goed los maken. Een gezond begin van de dag.
10.00 uur
Klaverjassen / of kezen/ of sjoelen in de Beltieshorst
10.00 uur
Molkaspel of Kubb op het Jagerhuukien
Als u de spelregels niet kent, geen nood, die worden ter plekke uitgelegd.
14.30 uur
Campinggolf, start op het Hakkersplein
14.30 uur
Diverse spellen in de Beltieshorst
U kunt in de Beltieshorst terecht voor diverse spelletjes o.a.schaken, dammen, scrabble,
rummikub, kezen. Er moeten natuurlijk wel voldoende medespelers zijn, kom dus gezellig
naar de Beltieshorst. De sjoelbakken staan ook klaar.
20.00 uur
Bingo in de Beltieshorst
Ook deze vakantie weer een avond Bingo spelen. Wie weet wint u vanavond iets leuks.
Kosten zijn € 3.00 voor 4 ronden en vergeet uw pen niet.

Donderdag 3 juni
9.30 uur
Een fietstocht
Het is weer zover! Vandaag staat er een fietstocht op het programma. Gerrit heeft een
mooie tocht voor ons uitgestippeld. We gaan richting De Zwiesenborg even iets drinken en
dan verder naar achteren naar een uitkijkpunt. Hiervoor opgeven , max 20 personen.
10.00 uur

De Beltieshorst is open
Koersbal, de mat is weer groen!
Ook is er weer gelegenheid voor crea
10.00 uur
Jeu de boules, verzamelen bij de baan
14.30 uur
Klootschieten
Als er voldoende belangstelling is gaan we klootschieten. Verzamelen op het Hakkersplein.
14.30 uur
Sjoelen in de Beltieshorst
20.00 uur
De MAF staat vanavond in de schijnwerpers. Anneke Vermeulen
geeft een presentatie over het veelzijdige werk van de MAF. Wereldwijd gaan dagelijks de
vliegtuigen de lucht in om hulp te verlenen.

Vrijdag 4 juni
7.30 uur
Vroege vogels wandeling
“De ochtendstond heeft goud in de mond” en van dat goud gaan we vanmorgen genieten.
Vanaf het Hakkersplein gaan we een mooie wandeling maken door de bossen rond de
camping . daarna een klein ontbijtje op het terras. Kosten 3 euro. Opgeven op de lijst aan de
Beltieshorst!
10.00 uur
Campinggolf
Vanaf het Hakkersplein gaan we met de sticks en bal weer proberen de minste punten te
behalen. Welk team wint deze keer?
10.00 uur
Koersbal in de Beltieshorst
Ook binnen laten we de bal rollen, maar deze bal is niet helemaal rond, dus extra moeilijk.
Het meetlint ligt gereed om de juiste score te bepalen
14.30 uur
Jeu de Boules, verzamelen bij de baan
Crea in de Beltieshorst
15.00 uur
Darten in de Plaza
Als u graag een pijltje gooit ,dan kunt u vanmiddag proberen om hem in de roos te krijgen.
De borden hangen voor u klaar.
20.00 uur
Klaasje Huisman vertelt over het Oranje huis. In het verhalen en
foto’s neemt ze ons mee in het boeiend verleden en heden van ons Koningshuis

Zaterdag 5 juni
Vandaag een dag die u naar eigen inzicht kunt invullen. Boodschappen doen of een bezoekje
afleggen. Wandelen, fietsen of lezen . Voordat u het weet is de dag weer voorbij.

Zondag 6 juni
Ook vandaag weer de mogelijkheid om tot rust te komen en uw kerkdienst te beluisteren.
We wensen u een gezegende zondag.
19.30 uur
Zondagavondzang bij de Beltieshorst
Als de weersomstandigheden het toelaten houden we op het Hakkersplein weer een korte
overdenking met luisteren en zingen van een aantal liederen.
De collecte is weer voor de MAF

Maandag 7 juni
Marktdag in Hardenberg.
Gezellig even winkelen en een terrasje pakken, het kan allemaal op deze maandagmorgen.
14.30 uur
Crea in de Beltieshorst
Sjoelen of een ander spelletje in de Beltieshorst
14.30 uur
Campinggolf
Voor de liefhebbers nog een keer de gelegenheid om hun kunsten te tonen in het slaan van
de bal. Van hole naar hole met zo weinig mogelijk slagen. Welk team komt als winnaar
tevoorschijn? We zijn benieuwd.
20.00 uur
Arnold Lassche laat ons vanavond genieten van de wondermooie
schepping. Hij is bekend door zijn vele mooie natuurfilms. Door middel van filmbeelden
neemt hij ons mee op een van zijn vele reizen o.a naar IJsland.

Dinsdag 8 juni
09.30 uur
Fietstocht . Voor degene die vorige de fietstocht naar de
Zwiesenborg hebben gemist , nu de herkansing. Opgeven op de lijst aan de Beltieshorst.
10.00 uur
Campinggolf, vertrek vanaf het Hakkersplein
In de Beltieshorst weer crea
14.30 uur
Jeu des boules,de baan wacht….
14.30 uur
Koersbal in de Beltieshorst
20.00 uur
Bingo in de Beltieshorst
Opnieuw een Bingo avond waar weer mooie prijzen zijn te winnen. We spelen net als vorige
week 4 ronden voor € 3.00 en denk aan uw pen.

Woensdag 9 juni
09.00 uur
Aqua joggen/zwemmen
In het zwembad kunt u weer deelnemen aan een halfuurtje joggen onder leiding van Dianne.
Wilt u daarna nog lekker zwemmen of in de whirlpool dan kan dat natuurlijk ook.
10.00 uur
Crea in de Beltieshorst
Nog even gezellig een morgen samen bezig zijn en iets leuks in elkaar zetten.
10.00 uur
Kezen, sjoelen of één van de andere spelen in de Beltieshorst
10.00 uur
Klootschieten.
Nog één keer de kans om met uw team te winnen. Grijp uw kans en doe mee. Start vanaf het
Hakkersplein.
14.30 uur
Rollatorrace
Op het Hakkersplein kunt u vanmiddag meedoen met de Rollatorrace. Het is altijd
spannend om te zien wie het snelst het parcours kan afleggen met de fles op het plankje.
Doe mee of moedig de deelnemers aan en juich de winnaars toe.
19.30 uur
Avondwandeling. Vertek vanaf het Hakkersplein.
20.00 uur
Bingo
De laatste Bingo avond van deze vakantie, als u nog niet hebt meegedaan deze weken, dan
kan dat vanavond nog . 4 ronden voor 3 euro.

Donderdag 10 juni
Start tussen 09.00 en 10.00
Kleine fietstocht. Voor vanmorgen heeft Gerrit de kleine fietstocht uitgezet. U mag zelf
beslissen of u alleen of in een groepje hieraan wilt deelnemen. De route gaat van
knooppunt naar knooppunt.
10.00 uur
Crea in de Beltieshorst
De laatste dag van de 55+ weken om nog iets creatiefs te maken, doe uw best.
10.00 uur
Koersbal in de Beltieshorst
De groene loper ligt weer uit en u mag de bal laten rollen
10.00 uur
Jeu des Boules
Verzamelen bij de baan op de Hoge Weide en elke speler kan opnieuw proberen de hoogste
score te halen.
14.30 uur
Wandelen, vanmiddag kunt u kiezen om samen een mooie
wandeling te maken in de omgeving. Dus de stappers aan en op weg…
14.30 uur
Sjoelen en andere spelletjes in de Beltieshorst
19.30 uur
UITzwaai-avond

Vrijdag 11 juni
Vandaag is het uw vertrekdag. Twee weken vakantie zijn voorbij. Elke dag was er van alles te
doen en daar was ook voor u vast wel iets bij . We hopen dat u een mooie tijd heeft gehad
en hebt kunnen ontspannen en kunnen genieten van de prachtige omgeving van ons park.
Bovenal brengen we dank aan onze Hemelse Vader die ons deze weken heeft gegeven
Bedankt dat u onze gast was en we hopen u een volgende keer weer te mogen begroeten.
Een goede thuisreis gewenst en misschien tot de 55+ weken in september.
D.V. zijn de volgende 55+ weken van 3 t/m 17 september 2021

