
            

Recreatieprogramma 
 

55 + weken 2022 De Klimberg 

3 september t/m 17 september 

  

 

 

 

 

 

  



2 

 

Van harte welkom 

Wij heten u ook dit jaar weer van harte welkom op Camping de 
Klimberg. 

Voor u ligt het programma voor deze speciale 55+ weken. Wij 
hopen dat u het erg naar uw zin zult hebben. Uiteraard is deelname 
niet verplicht maar we nodigen u van harte uit met deze activiteiten 
mee te doen. 

Wij zijn God dankbaar dat we deze mooie weken kunnen 
organiseren. 

In alles wat we doen zijn wij afhankelijk van Gods zegen. Ook in 
deze weken weten en geloven wij dat wij een kind van Hem zijn. 
 
Het thema voor deze weken is “Ga met God”. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Wij hopen u allen de komende dagen te ontmoeten. 

Hartelijke groeten, 

Jan en Anita Altena     beheerder 
Gerjo en Addy Mijsen    organisatie 
Henk en Jorine van Hennik   organisatie 
Cathrien Cornelisse    organisatie 
Peter en Hermien van Klaveren  organisatie 
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Zaterdag 3 september 
 
19.45 uur Ontmoetingsavond in de Brasserie. 
Op deze zaterdagavond komen we bij elkaar voor een eerste 
kennismaking. Velen kennen elkaar al, anderen zijn er voor het 
eerst. Onder het genot van een kopje koffie hopen we elkaar te 
ontmoeten en op een gezellige manier kennis met elkaar te maken. 
We willen de 55+ weken beginnen zoals we de laatste jaren gewend 
zijn en u een voorproefje van het programma geven. 
 
Zondag 4 september 
 
U heeft de gelegenheid om een kerk te bezoeken in Hardenberg of 
directe omgeving. 
 
19.30 uur Sing-in 
We hebben mooie liederen uitgezocht. Het zingen wordt 
afgewisseld door enkele gedichten. Na afloop drinken we samen 
een kopje koffie. Iedereen is van harte welkom.  
De collecte is dit jaar bestemd voor Stichting CHOE. Deze stichting  
zet zich in voor vluchtelingen in west Oekraïne. Op dit moment  
starten ze een nieuw project op om de kinderen naar school te 
kunnen laten gaan. De locatie moet worden ingericht en er is veel 
materiaal nodig: stoelen, tafels, schoolspullen enz. 
Een mooi project om te steunen, zeker in deze tijd! 
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Maandag 5 september 
Vandaag genieten we van een vrije vakantiedag. In Hardenberg kunt 
u gezellig winkelen en er is een leuke markt tot ongeveer 13 uur. 
 
17.30 uur: Gezamenlijke maaltijd in de Brasserie. 
Een ervaring die u mee moet maken, elkaar ontmoeten en samen 
genieten van een heerlijke maaltijd, met een voorgerecht – 
hoofdgerecht en een toetje. De maaltijd kost € 11,50 per persoon. 
 
19.45 uur  
Vanavond een leuke quiz. Bekend van de t.v. “De slimste mens” 
Wie is er slimmer dan Gerjo? 
 
Dinsdag 6 september 
10.00 uur: Fietstocht Dedemsvaart-Linde-Drogteropslagen. 
Degene die niet fietsen mogen mee met een auto, vertrek  10.40 
uur. Na de koffie met krentenwegge worden we opgehaald door de 
boer, een buurman van Gea, met een tractor en kar. Op de 
boerderij krijgen we te zien wat er allemaal gebeurt, na de 
rondleiding gaan we terug naar rustpunt “De Klomp” in Linde, we 
worden verwend met heerlijke wentelteefjes. We verblijven de rest 
van de middag bij “de Klomp” om samen te zingen en te genieten 
met elkaaren drinken nog koffie-thee. Kosten € 15,00 per persoon. 
Voor wie met de auto meerijdt € 2,00 extra. 
 

 
 
17.30 uur: Samen patat eten in de Brasserie.   
Patat – appelmoes – kroket of frikandel. Kosten € 7,50 per persoon. 
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19.45 uur Bingo 
Vanavond spelen we het bekende Bingo spel met leuke prijzen. 
We spelen 6 rondes. Vergeet niet een pen mee te nemen.  
Kosten € 8,00 inclusief 1 x koffie of thee.  
 
Woensdag 7 september 
Vandaag gaan we een boottocht maken over de Vecht vanaf de 
Loozensche Linie. De eerste groep vertrekt ’s ochtends om 10.30 
uur. De tweede groep vertrekt ’s middags om 12.30 uur. 
Kosten € 13,50 per persoon.  
 

 
 
 
17.30 uur: Gezamenlijke maaltijd in de Brasserie. 
De maaltijd kost € 11,50 per persoon. 
 
19.45 uur  
Vanavond gaan we samen naar een film van “Andre Rieu” kijken en 
genieten van zijn mooie muziek. 
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Donderdag 8 september 
12.30 uur vertrek naar steenfabriek Werklust in Losser. 
 

Na een kopje koffie of thee met krentenwegge, een lokale lekkernij, 
stappen we op de diesellocomotief voor een rondrit langs de 
voormalige leemgroeve. Vervolgens krijgen we een rondleiding 
langs de vormloods, de droogloods en de ringoven en vertellen ze u 
de verhalen van Steenfabriek de Werklust. Het complete 
productieproces komt aan bod!  
Kosten € 20,00 per persoon (incl. benzine-koffie-rondleiding). 
 

 
 
 
17.30 uur: Samen patat eten in de Brasserie.  
Patat – appelmoes – kroket of frikandel. Kosten € 7,50 per persoon. 
 
19.45 uur  
Vanavond organiseren we een Bijbelquiz en zingen enkele liederen, 
na de quiz is er de gelegenheid om een spelletje te spelen. 
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Vrijdag 9 september 
10.30 uur Ochtendgymnastiek. 
Vandaag komen we in beweging met ochtendgymnastiek onder 
leiding van Cathrien. Na de tijd gaan we samen koffiedrinken op het 
terras (eigen rekening). 
 
12.30 uur Fietstocht naar Holthone ( +/- 37 km). 
Bij de Aner molen gaan we samen koffie drinken met iets lekkers. 
Kosten € 3,00 per persoon. 
 
17.30 uur: Gezamenlijke maaltijd in de Brasserie. 
De maaltijd kost € 11,50 per persoon. 
 
19.45 uur Sjoelcompetitie. Wie wordt vanavond de sjoelkampioen 
van de Klimberg? 

 
 
Zaterdag 10 september 
Een vrije dag die u zelf in kunt invullen. 
 
Zondag 11 september 
U heeft de gelegenheid om een kerk te bezoeken in Hardenberg of 
directe omgeving. 
 
19.30 uur Sing-in  
We hebben mooie liederen uitgezocht. Het zingen wordt 
afgewisseld door enkele gedichten. Na afloop drinken we samen 
een kopje koffie. Iedereen is van harte welkom. De collecte is dit 
jaar bestemd voor Stichting CHOE. 
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Maandag 12 september 
Vandaag genieten we van een vrije vakantiedag. In Hardenberg kunt 
u gezellig winkelen en er is een leuke markt tot ongeveer 13 uur. 
 
17.30 uur Gezamenlijke maaltijd in de Brasserie. 
De maaltijd kost € 11,50 per persoon. 
 
19.45 uur: Een gezellige avond vol “Humor”  
We spelen het inmiddels bekende letterspel en knikkerspel  
                    
Dinsdag 13 september 
Een bezoek aan het Drukkerijmuseum in Meppel 
Ontvangst in het museum met koffie/thee. Aansluitend een 
rondgang door het museum met uitleg en demonstraties op diverse 
afdelingen. Het bezoek duurt 1.5 tot 2 uur  
We vertrekken om 12.30 uur. 
Kosten € 20,00 per persoon 
 

 
 
 
17.30 uur: Samen patat eten in de Brasserie.  
Patat – appelmoes – kroket of frikandel. Kosten € 7,50 per persoon. 
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19.45 uur Bingo 
Vanavond spelen we weer ons befaamde Bingo spel met leuke 
prijzen. We spelen 6 rondes. Vergeet niet een pen mee te nemen.  
Kosten € 8,00 inclusief 1 x koffie of thee.  
 

 
 
Woensdag 14 september 
10.30 uur Creatieve morgen met Addy. 
We gaan onder leiding van Addy iets leuks maken. 
Kosten € 7,50 p.p. incl. materiaal en een kopje koffie/thee. 
 
13.00 uur Fietstocht Hoogengraven – Stegerveld (+/- 35 km). 
Voor de fiets liefhebbers gaan we vandaag weer een mooie route 
fietsen. Onderweg drinken we koffie met iets lekkers bij “de Rose 
keet”. Kosten € 3,00 per persoon. 
 
17.30 uur Gezamenlijke maaltijd in de Brasserie 
De maaltijd kost € 11,50 per persoon. 
 
19.45 uur 
We mogen genieten van een optreden van Xylofoon orkest “CMV de 
Eendracht” 
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Donderdag 15 september 
17.00 uur – Afscheid van Addy en Gerjo – Jorine en Henk 
Een speciaal afscheid, vele jaren hebben ze zich ingezet voor de 
organisatie van de 55+ weken. We gaan smullen van een heerlijke 
luxe barbecue bij de Klimberg, het vlees wordt voor ons bereid en 
wij kunnen genieten en een bijzonder afscheidsmoment met elkaar 
hebben. We hopen iedereen te ontmoeten. 
Kosten € 25,00 per persoon (drankjes voor eigen rekening). 
 
20.00 uur gezellige afsluitavond in de Brasserie. 
 
Vrijdag 16 september 
Vandaag een vrije dag om iets voor uzelf te doen. 
17.30 uur Pannenkoeken eten.  
Kosten € 8,00 per persoon. 

 
19.45 uur Spelletjesavond in de Brasserie. 
 
Zaterdag 17 september 
We hopen dat u fijne weken heeft gehad en wensen u veel zegen en 
een goede reis naar huis. 
We hopen u D.V. in juni 2023 weer te ontmoeten op de Klimberg.  
 
55+ weken 2023:  3 t/m 17 juni en 2 t/m 16 september. 
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Aandachtspunten – toelichting: 
 
Voor alle betaalde activiteiten en maaltijden is opgave verplicht.     
U kunt alles waar u aan deel wilt nemen aangeven op het 
invulformulier. Vergeet niet uw telefoonnummer en de 
kampeerplek, chalet of stacaravannummer in de vullen. 
Mocht iets niet doorgaan dan kunnen wij u bereiken. 
Het formulier mag u inleveren bij Hermien van Klaveren. 
Ook tijdens de twee weken kunt u zich opgeven voor de activiteiten. 
Dit kan van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 10.00 uur bij de 
receptie waar Hermien aanwezig zal zijn en ’s avonds van 19.30 – 
20.00 uur in de Brasserie. Alle activiteiten waar u aan wilt 
deelnemen kunt u aan haar doorgeven (niet via de receptie).  
De betaling vindt wel plaats via de receptie. 
 
De bingo mag u op de avond bij de organisatie betalen. 
 
In de Brasserie zijn koffiebonnen en muntjes verkrijgbaar. 
 
Koffiebonnen 10 stuks voor € 20,00 
Consumptiemuntjes 10 stuks voor € 25,00 
 

  
 
 
 
 
 



12 

 

Algemene informatie 
 
Receptie 
Bij de receptie kunt u terecht met al uw vragen, hier vindt u 
informatie en folders over alle toeristische uitstapjes uit de 
omgeving en mooie fietsroutes.  
 
Campingwinkel 
Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht in onze 
campingwinkel. Van versgebakken broodjes tot de dagelijkse krant. 
De broodjes kunt u eenvoudig bestellen via onze camping app, 
mocht dit niet lukken, dan mag dit ook via een bestelformulier die 
bij de receptie te verkrijgen is.  
 
Brasserie 
In onze brasserie of op het terras, kunt u genieten van een kop 
koffie of thee met een gevulde koek. Ook kunt u hier terecht voor 
een heerlijk ijsje of een lekker glas wijn. Tussen 17.00 – 19.00 
serveren wij hier ook heerlijke menu’s.  
 
Snackbar 
Voor afhalen van patat, snacks en pizza’s kunt u terecht bij de 
snackbar. U kunt gebruik maken van de app om patat-snacks-pizza’s 
/ broodjes of lunchsnacks te bestellen. Tijdens de openingsuren 
kunt u bij de snackbar uw bestelling doorgeven. 
 
Wasserette  
Bij het centrumgebouw bevindt zich de wasserette. In de 
wasserette kunt u gebruik maken van de wasmachines, drogers en 
een strijkijzer. De wasmachines werken op munten. Deze zijn 
verkrijgbaar op de receptie. De prijs voor een wasmunt bedraagt  
€ 5,50 inclusief wasmiddel. De drogers werken op € 0,10 en € 0,50. 
 
 
 



13 

 

Noodgevallen 
Mocht er tijdens het verblijf een noodgeval ontstaan, dan kunt u 
tijdens de openingstijden bij de receptie terecht. Indien de receptie 
gesloten is kunt u terecht bij de woning van de beheerder. Ook zijn 
we te bereiken op 0523-261955. Belt u zelf 112, meld dit dan ook bij 
de beheerder. Meer informatie over medische hulp? Zie onze 
Informatiegids De Klimberg. 
 
 
Adresgegevens: 
 
Camping De Klimberg 
Ommerweg 27 
7797 RD Rheezerveen 
0523-261955 
 
camping@deklimberg.nl 
 
 

 

 
 
 

mailto:camping@deklimberg.nl
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Openingstijden: 
 

Receptie 

09.00 uur – 10.00 uur 

10.30 uur – 12.00 uur 

13.30 uur – 16.00 uur 

 

Campingwinkel 

Voor het afhalen van warme broodjes kunt u terecht tussen  

8.30 uur tot 10.00 uur – Broodjes vooraf bestellen. 

De winkel is verder geopend tijdens de openingsuren van de 

receptie. 

 

Brasserie 

15.00 uur – 23.00 uur 

 

Restaurant 

17.00 uur – 19.00 uur 

Op 5 – 7 – 9 – 12 – 14 september is het restaurant tussen 17.00-
19.00 uur alleen geopend voor de gezamenlijke maaltijd. 
 

Snackbar 

17.00 uur – 22.00 uur 

 

Zwembad 

09.00 uur – 17.00 uur 

 

Op zondag zijn alle faciliteiten gesloten. 
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Uitnodiging 
 

Beste gasten van de Klimberg,  
deelnemers van de seniorenweken 

 
Wij willen jullie van harte uitnodigen voor  

een gezellig moment om afscheid te nemen van 
 

Addy en Gerjo – Jorine en Henk 
 

Wij organiseren dit afscheid op donderdag 15 september, 
jullie worden om 17.00 uur verwacht. 

 
Er staat een heerlijke luxe barbecue voor jullie klaar. 

Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 25,00 per persoon 
 

Na de barbecue houden we in de Brasserie  
de gebruikelijke gezellige afscheidsavond. 

 
We willen graag weten op hoeveel gasten  

wij kunnen rekenen, daarom graag opgeven  
voor zaterdag 10 september. 

 
Dit kan via een mailtje of appje naar  

Hermien van Klaveren – mobiel: 06-21690469 
hermienvanklaveren@gmail.com 

(lukt dit niet dan mag je bellen na 18.00 uur) 
 

Hartelijke groeten en tot 15 september 
 

Jan en Anita Altena 
Cathrien Cornelisse 

Peter en Hermien van Klaveren 

mailto:hermienvanklaveren@gmail.com
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