
 



Van harte welkom op ons Vakantiepark voor de tweede 55+ weken van 2022. De 
55+ weken hebben inmiddels een lange geschiedenis, want het is de 94e keer dat 
deze weken plaatsvinden en net als altijd staan gezelligheid en ontmoeting weer 

centraal. Bovenal danken we onze trouwe Vader in de hemel dat Hij ons de 
gelegenheid geeft om hier met elkaar te zijn.  

 
Samen hopen we dat het 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. We starten om kwart voor acht met 

koffieschenken zodat het avondprogramma om acht uur kan beginnen. 
 

Sietse en Ellis Hakkers 
Anne en Tiny Doornbos 
Jan en Marja Hakkers 

 
Vragen en suggesties, op- en 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 
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Vrijdag 2 september 
Na het uitpakken van uw spulletjes kunt u alvast 
het programmaboekje voor deze vakantie 
bekijken. Er zullen zeker activiteiten instaan die 
u aanspreken. 
Zowel voor overdag als ’s avonds hebben we 
getracht een programma te maken met veel variatie. Mocht u zelf ook een 
bijdrage willen leveren? Dat kan al snel. 
 

Zaterdag 3 september 
De eerste nacht in uw vakantie verblijf zit er weer op en misschien heeft u 
inmiddels ook al een heerlijk 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. 
Mocht u vanavond een bijdrage willen leveren voor de begroetingsavond dan 
horen we dat graag en kunt u het doorgeven tot 12.00 uur aan Anne of Tiny op 
Ponyweide 241. 
 
20.00 uur Begroetingsavond in de Beltieshorst. Als start van de 55+ weken 

beginnen we altijd met een gezellige avond in de Beltieshorst. Elkaar 
weer ontmoeten en even bijpraten of juist kennismaken met andere 
gasten.  Samen proberen we er een leuke ontspannen avond van te 
maken. 

 

Zondag 4 september 
Vandaag is het zondag, dus rustdag. Voor u is er de gelegenheid om naar de kerk 
te gaan. In het informatieboekje van het vakantiepark staan de diverse kerken en 
ook de aanvangstijden van de diensten. We wensen u een gezegende zondag toe. 

Aanbieding van Eekie’s Recreatie Super 
 

✓ Aardappeltjes, klein potje groente, appelmoes en 2 schouderkarbonades € 7,00 
 

✓ Aardappeltjes, klein potje groente en 2 kipschnitzels € 6,00 
 

✓ Aardappeltjes, klein potje groente en 2 slavinken € 5,00 
 



19.30 uur Zondagavondzang in de Beltieshorst 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 
werk van Laleaua. 

 

Maandag 5 september 
10.00 uur Vertrek vanaf het Hakkersplein met huifkar naar de markt  

Samen naar de markt in Hardenberg en dat kan met de huifkar, die 
dan gereed staat. Eerst de inkopen doen en dan nog even slenteren 
over de markt of op een terrasje iets drinken. De huifkar brengt u aan 
het einde van de morgen weer terug naar de camping. 

14.30 uur Crea in de Beltieshorst. Samen 
creatief bezig zijn, dat is de bedoeling 
van dit uurtje. U mag uw eigen 
bezigheden meebrengen, maar ook 
aan de slag gaan met de leuke creaties 
die Els en Sikke weer hebben bedacht.  

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.  

14.30 uur Sjoelen in de Beltieshorst. De bakken staan weer gereed, kom 
meedoen, misschien haalt u de meeste punten. 

20.00 uur Beltieshorst. Vanuit Slachtofferhulp komt mevr. Minkjan ons vertellen 
over de inhoud van hun werkzaamheden. We horen vaak dat men 
Slachtofferhulp inroept bijv. als er op een school iets ergs gebeurt of 
na een ernstig verkeersongeval, maar wat doen ze dan? Dat gaan we 
vanavond horen. 

 

Dinsdag 6 september  
10.00 uur Bloemschikken in de Beltieshorst. Vanmorgen een mooi bloemstuk 

maken om de rest van de vakantie van te genieten. Aly en Ria hebben 
weer iets moois bedacht. U zult verbaasd staan wat u in een paar 
uurtjes kunt maken. Voor de bloemen en toebehoren zorgen wij, als u 
zelf een platte schaal en een schilmesje meeneemt zal het resultaat 



weer prachtig zijn. De kosten zijn € 7,00. Er hangt een lijst aan de 
Beltieshorst om u op te geven. 

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 
14.30 uur Sjoelen  in de Beltieshorst. Nog steeds in trek , dus spelen we het ook 

deze weken weer een paar keer. 
14.30 uur Klaverjassen of Keezen, voor de liefhebbers altijd mogelijk. 
14.30 uur Jeu des Boules. Bij de Jeu des Boules baan op de Hoge Weide 

verzamelen we ons voor een spannende wedstrijd. Wie scoort de 
meeste punten? 

20.00 uur Beltieshorst. Vanavond een optreden van “De Muzikale Keuken”. Een 
vrolijke muziekgroep uit Almelo komt ons wel op een heel speciale 
manier muzikaal bezighouden. Dat wilt u vast niet missen. 

 

Woensdag 7 september 
Vandaag start de Vechtdal- Fietsvierdaagse vanaf De Kleine Belties. 
Op het Hakkersplein zijn er diverse activiteiten. Als u één dag mee wilt fietsen 
kan dat vandaag natuurlijk heel gemakkelijk, u bent al aan de start. Er zijn twee 
afstanden: 40 km of 60 km. Opgeven hiervoor kan ter plekke. 
09.00 uur Aqua joggen/gymmen in het zwembad. Dianne Hoogenkamp zal ons 

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 De Beltieshorst is open voor diverse activiteiten. 
10.00 uur Boogschieten en Ladderbal bij het voetbalveld. Als u de spelregels 

niet kent, geen nood, die worden ter plekke uitgelegd. 
14.30 uur Boogschieten en Ladderbal bij het voetbalveld. Vrouwen en mannen 

kom meedoen  
20.00 uur Prof. Barend Kamphuis over “Hoe heilig is de Ibis”. 

Een prachtig en leerzaam verhaal van prof. Kamphuis vanuit zijn hobby 
als vogelaar. Hoe spreekt de Bijbel over vogels. 
 

Donderdag 8 september 
10.00 uur Campinggolf. We starten weer vanaf het Hakkersplein voor een rondje 

over de camping. 
10.00 uur De Beltieshorst is open. Mocht u zin hebben om een spelletje te doen, 

dan kunt u in de Beltieshorst terecht. 



14.30 uur Crea in de Beltieshorst. 
14.30 uur Klootschieten. Als er voldoende belangstelling is gaan we 

klootschieten. Verzamelen op het Hakkersplein.  
14.30 uur Molkaspel op het Jagershuukien 
20.00 uur Bingo in de Beltieshorst. Opnieuw 

deze vakantie weer een avond 
Bingo spelen. Wie weet wint u 
vanavond iets leuks. Kosten zijn  
€ 3,50 voor 5 ronden en vergeet 
uw pen niet. 

21.30 uur  ± om half 10, na afloop van de 
bingo, is er een gezellige avond in de Plaza. U besteld een 
drankje, dan zorgen wij voor de hapjes.  

 

Vrijdag 9 september 
07.30 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 rond de camping . 
Koffie of thee met suikerbrood en krentenwegge enz. staan bij 
terugkomst als een heerlijk ontbijt voor ons gereed. U kunt u opgeven 
tot donderdag 12.00 uur. Kosten € 3,50 p.p. opgeven via een lijst aan 
de Beltieshorst. 

09.00 uur Ontbijt in de Beltieshorst. Niet mee wandelen maar wel genieten van 
een gezellig gezamenlijk ontbijt, dat kan ook. Opgeven op een aparte 
lijst die aan Beltieshorst hangt. Opgeven donderdag tot 12.00 op de 
lijst aan de Beltieshorst . Kosten € 3,50 p.p.   

10.00 uur Jeu des Boules. De baan ligt te wachten, spelers aantreden maar. Wie 
wint deze keer?  

10.00 uur Sjoelen of een ander spel in de Beltieshorst. Ook nu staan de 
sjoelbakken weer gereed, kom gezellig spelen. 

10.00 uur Crea in de Beltieshorst. Als u de smaak te pakken heeft van de Crea 
dan bent u vanmorgen weer van harte welkom. 

14.30 uur Ladderbal op het Jagershuukien 
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. 

14.30 uur Klaverjassen of keezen , of nog iets anders. Dat kan in de Beltieshorst. 
 



20.00 uur Beltieshorst. Medewerkers van Laleaua komen het verhaal vertellen 
van hun project in Roemenië. Vanavond is er speciaal een 
medewerker uit Roemenië aanwezig , dus horen we precies  hoe alles 
daar in zijn werk gaat en waar de gelden aan worden besteed. 

 

Zaterdag 10 september  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 11 september 
Ook vandaag weer de mogelijkheid om naar de kerk te gaan. De informatie over 
de kerkdiensten staat in het informatieboekje van het park. We wensen u een 
gezegende zondag. 
19.30 uur Zondagavondzang. In de Beltieshorst vanavond voor de tweede keer 

deze vakantie samen zingen. We hebben weer mooie psalmen en 
liederen voor u op de beamer staan. De collecte is weer voor Laleaua 

 

Maandag 12 september 
10.00 uur Huifkar naar de markt. Maandag = Marktdag. Als u wilt kunt u weer 

van de huifkar gebruik maken. Gezellig even winkelen en een terrasje 
pakken, het kan allemaal op deze maandagmorgen. De huifkar brengt 
u voor de lunch weer terug naar de camping. 

14.30  uur Fotopuzzeltocht. Vanmiddag starten we met de fotopuzzeltocht van 
het park. Dirk en Dirkje Janssen hebben vorige maand foto’s gemaakt 
van heel veel voorwerpen en plekjes op de camping. 
Hiervan hebben ze een selectie gemaakt en nu is het aan jullie op te 
zoeken waar of bij welke plek de foto is genomen. Er staat duidelijk bij 
in welke hoek van de camping/park het genomen is. Dus een mooie 
gelegenheid om overal rond te struinen en daarvoor heeft u dan ook 
een paar dagen de tijd. Formulieren ophalen in de Beltieshorst 
De ingevulde formulieren kunt u tot donderdagmiddag 15 september 
12.00 uur inleveren bij Anne of Tiny. Donderdagavond op de 
afscheidsavond gaan we de uitslag bekendmaken en de prijzen 
uitreiken. We hebben een paar leuke prijsjes beschikbaar. dus doe 
allemaal mee. 

14.30 uur Crea in de Beltieshorst 
14.30 uur Sjoelen of een ander spelletje in de Beltieshorst 



20.00 uur Schrijver en verhalenverteller Douwe Janssen . Waarschijnlijk kennen 
velen van u hem wel van zijn artikelen in de Elisabethbode. Vanavond 
vertelt hij zijn verhalen, vaak uit het leven gegrepen.                   

 

Dinsdag 13 september 
09.45 uur Bustocht. Velen kijken altijd uit naar deze dag en we weten zeker dat 

u verrast zult zijn over de tocht die we vandaag gaan maken.  
We starten in de Plaza met koffie en appelgebak en vertrekken om 
10.30 uur om via een mooie tocht over de Veluwe naar het 
Zandsculpturenfestijn en de Beeldentuin in Garderen te gaan. Als we 
daar aankomen staat de lunch voor ons gereed en na de lunch heeft u 
ruim de tijd om alles te bekijken en de leuke winkeltjes te bezoeken. 
Om 16.00 uur vertrekken we weer om via een andere route terug te 
rijden naar de camping waar ons dan een heerlijk stamppot buffet 
wacht. Al met al een prachtige dag om in alle rust volop van te 
genieten.  
Opgeven en betalen kan tot en met vrijdag 9 september bij de 
receptie en “ vol is vol”. Kosten zijn € 62,50. 

10.00 uur Sjoelen en Oud Hollandse spelen in de Beltieshorst 
20.00 uur Bingo in de Beltieshorst. Kom naar onze gezellige Bingo avond waar 

weer mooie prijzen zijn te winnen. We spelen net als vorige week  5 
ronden voor € 3,50 en denk aan uw pen. 

 

Woensdag 14 september 
09.30 uur Fietstocht. Deze keer is het een verrassing 

waar we heen gaan. Gerrit heeft weer een 
mooi route uitgestippeld van ongeveer 50 
km. De opgave lijst komt aan de 
Beltieshorst te hangen, daarop staan ook 
de verdere gegevens. 

10.00 uur Crea in de Beltieshorst. Nog even gezellig 
een morgen samen bezig zijn en iets leuks 
in elkaar zetten. 

10.00 uur Keezen of één van de andere spelen in de 
Beltieshorst 

14.30 uur Ladderbal bij de Beltieshorst.  
14.30 uur Sjoelen en andere spelletjes in de Beltieshorst 
 



20.00 uur  Shantykoor “De Moscoufieten”. Natuurlijk kunnen de 55+ weken niet 
zonder een optreden van een Shantykoor. Vanavond is het dus zover. 
Shantykoor “De Moscoufieten” uit Bergentheim zullen ons, net als 
een paar jaar geleden, vast weer met hun zeemansliedjes en 
meezingers een vrolijke avond bezorgen. 

21.30 uur  ± om half 10, na afloop van het optreden, is er een gezellige 
avond in de Plaza. U besteld een drankje, dan zorgen wij voor de 
hapjes.  

 

Donderdag 15 september 
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. De laatste dag van de 55+ weken om nog iets 
creatiefs te maken, doe uw best. 

10.00 uur Sjoelen in de Beltieshorst 
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 Rollatorrace. In juni kon dit 
evenement vanwege de warmte 
niet doorgaan, we zijn benieuwd wie nu met de eer gaat strijken. Op 
het Hakkersplein kunt u vanmiddag meedoen. 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. 

20.00 uur Afscheidsavond in de Beltieshorst. De laatste avond van deze 55+ 
weken. De tijd vliegt, dat heeft u vast gemerkt. We willen deze weken 
afsluiten met een gezellige avond waaraan u zelf mee kunt werken. 
Heeft u een gedicht, een leuk spelletje of een andere bijdrage? Geef 
het door voor 12.00 uur. We hopen dan dat we voor deze laatste 
avond een leuk programma in elkaar kunnen zetten. 

 
 
 
 



Vrijdag 16 september 
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 u hebt kunnen ontspannen en kunnen genieten van 
ons park en de mooie omgeving.  
 
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 volgend 
jaar. 
 

D.V. zijn de 55+ weken in 2023 van 2 t/m 16 juni en 1 t/m 15 september. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levensweg 
Alles in ons leven staat 

onder Gods voorzienigheid. 

Hoe de weg ook wordt geleid, 

en waar deze ook henen gaat, 

’t ligt besloten in Gods raad. 

 

Wat Hij over ons beslist, 

dat zal enkel wijsheid zijn. 

God is groot en wij zo klein. 

Nimmer heeft Hij zich vergist. 

niets gebeurd wat Hij niet wist. 

 

Heer wat ons ook wedervaart. 

leer ons ’t geven in Uw hand. 

Dat wij ons getroost en stil, 

overgeven aan Uw wil. 
 



 


