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Onderwerp: 55+ weken najaar. 
 
 
 
 
Ja, ja, het is bijna weer zover dat onze tweede 55+ weken van 2021 beginnen. Het lijkt nog maar zo 
kort geleden dat we elkaar in juni uitzwaaiden maar inmiddels is de R weer bijna in de maand. 
Op 3 september hopen we van start te gaan en we hebben ook deze keer weer een gevarieerd 
programma samengesteld. Natuurlijk staan de bekende activiteiten voor zowel buiten als binnen 
weer in het programma, zoals Jeu des Boules, klootschieten, campinggolf  voor buiten en sjoelen , 
koersbal of een ander spelletje in de Beltieshorst. 
Een ochtend bloemschikken of aqua joggen kan vanzelfsprekend ook. 
Voor de avonden hebben we diverse  sprekers en dia presentaties, bijv. vanuit Apotheek Hardenberg 
over het medicijngebruik, een boswachter over zijn werk en een prachtige diapresentatie over de 
natuur door Karla Leeftink. 
Voor de muziekliefhebbers is er een orgelconcert en een optreden van een shantykoor. 
Natuurlijk gaan we ook samen fietsen en wandelen in de mooie omgeving van het park. 
De geheel verzorgde bustocht staat voor dinsdag 14 september ingepland. We gaan richting 
Montferland, met als stop voor koffie en lunch in Milligen een van de mooiste gedeelten van 
Gelderland. ‘s Middags brengen we een bezoek aan het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Tijdens de 
terugreis stoppen we voor het afsluitend diner. Opgeven voor deze dag moet op tijd gebeuren , want 
vol = vol. 
Ook is er gelegenheid om te eten in het Eethuys er zullen weer lekkere maaltijden worden 
samengesteld waarvan jullie heerlijk kunnen genieten. Elke dag kunnen jullie in de kampwinkel 
lekkere afgebakken broodjes halen, heerlijk om de dag mee te beginnen. In de kampwinkel zijn 
streekproducten uit het Vechtdal te verkrijgen zoals zuivel, eieren, jam, vruchtensap, en lekkere 
Vechtdal biertjes. Ook hebben we sinds dit jaar de lekkere Vechtanjer koekjes te koop kom gezellig 
binnen in de winkel en lees het verhaal hierachter. 
Hoewel we ons nog steeds aan alle Corona maatregelen moeten houden zijn er weer voldoende 
activiteiten om er samen een paar mooie weken van te maken.  
We hopen jullie D.V. te ontmoeten op Vakantiepark “ De Kleine Belties”. 
 
 
Hartelijke groeten Team De Kleine Belties 
 


