
                                Welkom op Vakantiepark “De Kleine Belties” 

 

Van harte welkom op “De Kleine Belties”, waar de tweede 55+ weken van 2021 beginnen. Nog 
steeds niet helemaal terug naar “het oude normaal”. Toch beginnen we met veel enthousiasme aan 
de 92e versie van de 55+ weken. Als we terugkijken naar de eerste 55+ weken in mei/juni  voelen we 
de verruimingen die er nu zijn en dat is wel fijn. 
 
Maar “Hou anderhalve meter afstand”, blijft een gevleugeld woord, ook deze weken.  
We zijn blij en dankbaar dat de Here ons toch de gelegenheid geeft om hier te zijn en samen vakantie 
te mogen houden. 
We hebben weer een  afwisselend programma kunnen samenstellen met voor elk wat wils. 
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. 
                                                            
        
                                                        Anne en Tiny Doornbos 
 
 
Ook deze weken is, net als in het voorjaar, ons goede doel “DE MAF” 
 
 
Naast de opbrengsten van de crea , verkoop en bingo’s , hopen we dat u ook spontaan iets in de 
collectebussen deponeert die bij de receptie en in de Beltieshorst staan, zodat we opnieuw 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 50 personen. 
Voor elke binnenactiviteit hangen we lijsten op 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 toilet in uw eigen caravan of chalet. 
Steeds handen wassen voor en nadat u aan een activiteit deel neemt.  
 
 
De Beltieshorst is zo ingericht dat de 50 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. 
Als het weer het toelaat spelen we de bingo’s buiten. 
 
Kijk alle dagen naar de mededelingen die aan de Beltieshorst hangen, er kan zomaar iets 
veranderen. 

 
Omdat het van 7 t/m 10 september de Vechtdal- Fietsvierdaagse is hebben we op die dagen 
geen gezamenlijke fietstochten. 
Er is een boekje met knooppunt-fietstochten beschikbaar die u op eigen gelegenheid  kunt 
gaan fietsen. De boekjes 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.  
 
       
 
 
We hangen dit programma op aan “de Beltieshorst”.  
 
Daar hangen ook de lijsten om u op te geven voor de binnenactiviteiten en de fietstocht 
van maandag 6 september. 
 
 
Let vooral op het tijdstip tot wanneer u zich kunt opgeven. 
 
Ook alle wijzigingen en /of aanvullingen op het programma komen daar te hangen. 
 
 
 
 



 
 
 
Vrijdag 3 september 
 
Voor velen vandaag de aankomstdag op “De Kleine Belties”. Het begin van de vakantie. 
Eerst alles uitpakken en dan even het programma doornemen. We hopen dat er voor 
iedereen iets instaat , waarvan u denkt, daar doe ik aan mee. Zo gaan we elkaar de komende 
weken op diverse plaatsen ontmoeten. 
 
 
Zaterdag 4 september 
De eerste dag van de vakantie. Vanmorgen heeft u misschien al lekker uit kunnen slapen en 
daarna een warm broodje uit de kampwinkel gehaald. Deze dag kunt u fijn doorbrengen 
zoals u zelf wilt. 
20.00 uur Er is geen begroetingsavond in de Beltieshorst , maar het is wel heel mooi 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 5 september 

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 MAF. 
 
 

 
Maandag 6 september 

Vanmorgen kan iedereen op eigen gelegenheid naar de markt in Hardenberg. 
13.00 uur Fietstocht. Vanmiddag samen een mooie route fietsen met onderweg een 
gezellige stop waar we koffie kunnen drinken. Opgeven hiervoor kan op de lijst die aan de 
Beltieshorst hangt. 
15.00 uur Sjoelen in de Beltieshorst 

15.00 uur De eerste keer weer Crea in de Beltieshorst.  
Els en Sikke zijn weer paraat met afwisselende werkjes 

20.00 uur  Vanavond krijgen we een presentatie van twee medewerksters van de 
Hardenbergse Apotheken  over het gebruik van medicijnen. “Wees wijs met medicijnen”. 
Een interessant onderwerp , want velen van ons gebruiken medicatie. 
  
 
 
 
 

 
Dinsdag 7 september  



10.00 uur Bloemschikken in de Beltieshorst.  
Vanmorgen kunnen we onder leiding Aly en Ria 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 euro.  
10.00 uur Klootschieten  Verzamelen op het Hakkersplein 

15.00 uur Jeu des Boules, verzamelen bij de baan. 
15.00 uur Koersbal in de Beltieshorst 

15.00 uur Crea in de Beltieshorst 

20.00 uur Karla Leeftink neemt ons mee de natuur in. Door haar prachtige fotografie krijgen 
we mooie beelden van Gods schepping te zien. 
 
Woensdag 8 september 
09.00 uur Aqua joggen in het binnenbad. Het kan weer en onder leiding van Dianne mogen 
we lekker bewegen. 
10.00 uur Sjoelen in de Beltieshorst. 
10.00 uur Campinggolf voor de 1e keer weer in twee groepen de camping over. 
10.00 uur Crea in de Beltieshorst 

15.00 uur  Molkaspel of Kubb op het Jagershukkien 

15.00 uur  Crea in de Beltieshorst 

20.00 uur  Bingo in de Beltieshorst. We spelen weer 5 spannende rondjes voor 3 euro. 
Zelf een pen meenemen. 
 
Donderdag 9 september 
07.30 uur Vroege vogels wandeling, vanaf het Hakkersplein. Samen een uurtje wandelen en 
dan bij terugkomst staat er een heerlijk ontbijtje te wachten met koffie/thee en suiker- of 
krentenbrood. De kosten zijn 3 euro p.p. 
10.00 uur Crea in de Beltieshorst. Er liggen weer diverse leuke creatieve uitdagingen op 
jullie te wachten.  Een pakketje meenemen naar de eigen caravan/chalet kan ook. 
10.00 uur Jeu des Boules, verzamelen bij de baan 

15.00 uur Sjoelen in de Beltieshorst 

15.00 uur  Klootschieten, verzamelen op het Hakkersplein 

19.30 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. 
 

 
 

 
Vrijdag 10 september 

10.30 uur NET foundation  in de Beltieshorst voorlichting van de stichting die wereldwijd 
voorgangers toerust op het zuidelijk halfrond. Er is ook een korte Bijbelstudie. 
10.00 uur Campinggolf,vanaf het Hakkersplein weer een rondje camping. 
15.00 uur Rollatorrace op het Hakkersplein 

20.00 uur Vanavond komen Ronald IJmker en Harold Kooij een prachtig concert verzorgen 
in de Beltieshorst.  Ze spelen afwisselend op orgel en piano. U mag zelf het programma mee 
samenstellen door te kiezen uit  de liederen die in het boekje staan dat zij meenemen. 
 



 
 
Zaterdag 11 september. Vandaag zijn er geen activiteiten. Fietsen, wandelen , zwemmen of 
boodschappen doen. Gewoon lekker niksen is ook leuk. 
 
 
 
 
Zondag 12 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 de MAF 

 
 
 
Maandag 13 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 of Koersbal in de Beltieshorst 

15.00 uur Crea in de Beltieshorst 

20.00 uur. Vanavond luisteren en kijken naar de verhalen en beelden uit het Vechtdal die 
boswachter Nico Arkes ons brengt. Als er één is die weet wat er leeft en groeit en bloeit in 
de omgeving van de camping , dan is hij dat. 
 
 
Dinsdag 14 september 
08.00 uur Bustocht. We gaan weer op pad met de firma Schepers en vandaag gaat het 
richting Montferland. Voor de koffie + gaan we naar Millingen aan de Rijn. 
Daarna gaan we onder begeleiding van een gids een rondrit maken door de prachtige 
omgeving. Voor de lunch gaan we terug naar Millingen en daarna gaan we  naar Groesbeek 
waar we het Vrijheidsmuseum bezoeken. Aan het einde van de middag gaan we huiswaarts 
en gaan onderweg nog stoppen om van een heerlijk diner te genieten.                                      
In de bus is een mondkapjesplicht. 
De kosten zijn € 69- p.p. Opgeven bij de receptie voor vrijdag 10 september 15.00 uur en u 
weet vol= vol. 
10.00 uur Jeu des boules, verzamelen bij de baan 

10.00 uur Crea in de Beltieshorst 

14.30 uur Sjoelen of spelletjes in de Beltieshorst 

20.00 uur Bingo in de Beltieshorst .Weer mooie prijzen te winnen , doe mee. Er zijn 5 ronden 
voor 3 euro. Pen niet vergeten. 
 

Woensdag 15 september 
09.00 uur. Aquajoggen in het binnenbad. Weer een half uurtje sportief bewegen is een goed 
begin van de dag. 



10.00 uur Crea in de Beltieshorst. We gaan kijken wat we nu nog weer voor iets leuks 
kunnen maken. 
10.00 uur Op het Jagershukkien weer Kubb of Molkaspel 
15.00 uur Campinggolf, zoals altijd starten vanaf het Hakkersplein. 
15.00 uur Sjoelen of Kezen in de Beltieshorst. 
20.00 uur Vanavond verzorgen de leden van Shantykoor “De Stuwzangers”uit Vilsteren een 
bruisend optreden voor ons in de Beltieshorst. We hopen op mooi weer zodat het op het 
Hakkersplein kan plaatsvinden. Maar hoe dan ook , het gaat vast een vrolijke avond worden. 
 

 
Donderdag 16 september 
 

09.30/ 10.00  uur Fietstocht, iedereen kan op eigen gelegenheid of in een groepje een 
fietstocht gaan maken. De route kunt u ophalen bij de Beltieshorst. 
10.00 uur  Vanmorgen de laatste keer Crea in de Beltieshorst. 
15.00 uur Jeu des Boules,, verzamelen bij de baan 

15.00 uur Sjoelen in de Beltieshorst 

20.00 uur  Uitzwaaiavond. Met elkaar op  het Hakkersplein , onder het genot van een kopje 
koffie en wat lekkers, nog gezellig even napraten en dan zijn de laatste twee weken 55+ van 
dit jaar ook al weer voorbij. 
 
Vrijdag 17 september 
Vrijdag = Vertrekdag,  het einde van de  55+ weken van 2021. 
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 2022 zijn van: 10 tot 24 juni en van 2 tot 16 september 

 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 



 
 

De dag van morgen 

 

Levend naar de dag van morgen, 

Kijkend naar de hemellucht, 

Ligt de toekomst nog verborgen, 

In een wereld die diep zucht. 

Schrijdend naar de nieuwe dagen, 

Wankelend naar een nieuw begin, 

Ontzagwekkend, vol van vragen, 

Naar de oorsprong en de zin. 

Help mij Heer met al mijn zorgen, 

Zoveel vragen op mijn pad. 

Help mij op de weg naar morgen, 

Maak mijn weg en paden glad. 

Onbekend, maar zeker weten, 

Álles wat er komen gaat, 

Heeft Zijn Hand al uitgemeten, 

Schepper van de juiste maat. 

 


