Recreatieprogramma
55+ weken 2020

29 augustus t/m 12 september 2020

Hartelijk welkom
We heten u allen hartelijk welkom op Camping en Chaletpark de Klimberg
tijdens de speciale 55+ weken. Wij hebben weer een mooi programma voor u
klaar liggen. Vanwege de coronacrisis gaan dit keer de dingen iets anders dan
anders.
Wij verzoeken u dan ook om u zo goed mogelijk aan de coronarichtlijnen te
houden zoals de 1.5 meter afstand.
Voor u ligt het programma voor de speciale seniorenweken. We hopen dat u
het erg naar de zin zult hebben.
Uiteraard is deelname niet verplicht, maar we nodigen u van harte uit om met
de activiteiten mee te doen.
Het thema voor deze weken is: Vrees niet! – Jesaja 41:10
In alles wat we doen zijn we afhankelijk van Gods zegen. Ook in deze weken
weten en geloven wij dat we een kind van Hem zijn.
We hopen u allen de komende dagen te ontmoeten.

Familie Altena (beheerder)
Gerjo en Addy Mijsen (organisatie)
Henk en Jorine van Hennik (organisatie)
Cathrien Cornelisse (organisatie)
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Zaterdag 29 augustus
19.45 uur Ontmoetingsavond in de brasserie
Op deze avond komen we bijeen voor een eerste kennismaking. Verschillende
kennen elkaar, anderen zijn er voor het eerst. Daarom is het goed om elkaar
onder het genot van een kop koffie te ontmoeten en te leren kennen. Ook
willen we op deze avond de seniorenweken beginnen met bijbel lezen en
gebed. Ook zullen we het programma voor de komende weken toelichten.
Zondag 30 augustus
Deze zondag is er gelegenheid zelf een
kerkdienst bij te wonen, voor zover als
dat mogelijk is.
’s Avonds is er vanwege de corona geen
sing-in.
Maandag 31 augustus
Vandaag is er gelegenheid om de markt in Hardenberg te bezoeken, de markt
duurt tot ongeveer 13.00 uur.
17.30 uur Gezamenlijke maaltijd in de Brasserie
Samen genieten van een lekkere maaltijd in de Brasserie. Iedereen is dan zelf
vrij van de voorbereiding en is het goed om elkaar ook op deze wijze te
ontmoeten en te spreken. Deze maaltijd kost € 10,50 per persoon.
19.45 uur Quizavond
Boer Piet heeft weer een leuke quiz voorbereid.
Dinsdag 1 september
10.30 uur Klimberg in beweging
De ochtend op een sportieve manier beginnen samen met Cathrien. Op het
sportveld kunt u meedoen met de ochtendgymnastiek.
14.00 uur Kubb en Molky
Op het sportveld kunnen jullie deelnemen aan de spellen Kubb en Molky.
17.30 uur Gezamenlijk patat eten
Samen een patatje met een kroket of frikadel eten in de Brasserie. Kosten €
6,75 per persoon.
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19.45 uur Bingo
Vanavond spelen we het overbekende spel bingo een altijd weer in de smaak
vallende bezigheid. Koffie en pauzes zullen elkaar afwisselen. We spelen 6
ronden. Vergeet niet een pen mee te nemen. Kosten € 7,50 (inclusief 1x
koffie/thee).
Woensdag 2 september
10.30 uur MAF
Presentatie door de MAF (Mision Aviation Fellowship). Bij goed weer is de
presentatie buiten. Is het weer minder dan zal de presentatie in de Brasserie
plaats vinden.
13.30 uur Fietstocht met Henk en Gerjo
Vanmiddag gaan we een mooie fietstocht maken.
Opgave hiervoor is verplicht – naam en telefoonnummer.
De kosten zijn c.a. € 5.00 voor koffie met gebak. Als de groep te groot is
vertrekken we in kleinere groepen om de 10 minuten.
17.30 uur: Gezamenlijke maaltijd
In de Brasserie kunt u weer van de gezamenlijke maaltijd gebruik maken, de
kosten hiervoor zijn € 10,50 per persoon.
19.45 uur: Slagwerkgroep
De slagwerkgroep van Muziekvereniging CMV Hardenberg zal een optreden
verzorgen, Gerko Altena zal hier ook bij mee spelen. Bij mooi weer zullen zij dit
buiten doen.
Donderdag 3 september
Boottocht
Vanmorgen vertrekken we al vroeg
naar Zwolle, van waaruit we een
prachtige boottocht gaan maken
over de IJsseldelta. We vertrekken
om 8.45 uur en zullen tussen half
tien en tien uur aan boord gaan van
de “Örganza”. Om 10.00 uur gaan we
varen en om 16.00 uur verwachten
wij weer terug in Zwolle te zijn. Op
de boot krijgen we koffie met gebak en om ± 12.30 uur wordt er een heerlijke
lunch geserveerd. De totale kosten voor deze reis zijn € 52,50 p.p. Opgave
hiervoor is verplicht, graag met vermelding van naam en telefoonnummer.
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17.30 uur Gezamenlijk patat eten
Na een mooie dag kunnen we samen een patatje met een kroket of frikadel
eten in de Brasserie. Kosten € 6,75 per persoon.
19.45 uur Kampvuuravond
Een kampvuuravond met oude Hollandse liedjes. (luisteren of zingen)
Vrijdag 4 september
Winkelen in Almelo
We vertrekken om 10.30 uur vanaf de camping naar Almelo, waar u de
gelegenheid krijgt om gezellig te winkelen of het centrum van Almelo te
bezichtigen. We vertrekken om 15.30 uur weer naar huis. De kosten zijn
hiervoor € 3,- p.p. (bezine geld).
17.30 uur: Gezamenlijke maaltijd
In de Brasserie kunt u weer van de gezamenlijke maaltijd gebruik maken, de
kosten hiervoor zijn € 10,50 per persoon.
19.45 uur Sjoelcompetitie
De gebruikelijke sjoelcompetitie mag natuurlijk niet ontbreken. Wel met
handschoentjes aan en op gepaste afstand.
Zaterdag 5 september
Vandaag is een vrije dag in het programma. Tijd voor
bezoek of lekker uitrusten en genieten.
Zondag 8 september
Ook deze zondag is er gelegenheid zelf een kerkdienst bij te wonen, voor zover
als dat mogelijk is.
’s Avonds is er vanwege de corona geen sing-in.
Maandag 7 september
Nog boodschappen nodig?
In Hardenberg is er vanmorgen weer een weekmarkt tot ongeveer 13.00 uur.
17.30 uur: Gezamenlijke maaltijd
In de Brasserie kunt u weer van de gezamenlijke maaltijd gebruik maken, de
kosten hiervoor zijn € 10,50 per persoon.
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19.45 uur Stichting de Brug
Vanavond zal Bea Weitkamp u iets gaan vertellen over het werk van stichting
De Brug in Cambodja. Dit zal zij doen aan de hand van een mooie PowerPoint
presentatie.
Dinsdag 8 september
Natuurdiorama Holterberg
Om 10.00 uur vertrekken wij naar het
Natuurdiorama op de Holterberg. Hier zijn
allemaal opgezette dieren te bekijken in een
natuurlijke ambiance. De kosten hiervoor zijn
€ 12,50 p.p. (inclusief benzine geld). Opgave is
hierbij verplicht, met naam en telefoonnummer.
Aansluitend kunnen we tegenover het Natuurdiorama lunchen in “Woody’s
pancakes en steaks”. Dit kan dan naar eigen keus en is voor eigen rekening.
17.30 uur Gezamenlijk patat eten
Samen een patatje met een kroket of frikadel eten in de Brasserie. Kosten €
6,75 per persoon.
19.45 uur ??
Woensdag 9 september
10.30 uur Creatieve morgen
Voor hen die graag met de handen werken is er weer knutselen in de kantine
onder leiding van Addy en Jorine. Kosten € 7,50 per persoon.
13.30 uur Fietstocht met Henk en Gerjo
Vanmiddag gaan we weer een mooie
fietstocht maken. Opgave hiervoor is
verplicht, graag met naam en
telefoonnummer. De kosten zijn ca. € 5,- p.p.,
hiervoor kunt u onderweg genieten van een
kopje koffie met gebak.
17.30 uur: Gezamenlijke maaltijd
In de Brasserie kunt u weer van de gezamenlijke maaltijd gebruik maken, de
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kosten hiervoor zijn € 10,50 per persoon.
19.45 uur Bingo
Vanavond spelen we weer het spelletje bingo en er zijn weer leuke prijsjes te
winnen dus kom allemaal gezellig naar de Brasserie. Koffie en pauzes zullen
elkaar afwisselen. We spelen 6 ronden. Vergeet niet een pen mee te nemen.
Kosten € 7,50 (inclusief 1x koffie/thee).
Donderdag 10 september
17.30 uur Uit eten bij de Wok
Als afsluiting van deze weken gaan we weer lekker wokken. De kosten hiervoor
zijn € 28,50 p.p. Opgeven is verplicht, met naam en telefoonnummer.

17.30 uur Afsluitavond
Omdat er mensen zijn die op vrijdag al weer vertrekken sluiten we de 55+
weken vandaag af met een gezellige avond. Iedereen mag een bijdrage leveren
aan deze avond. Zo ja, geef dit dan op bij Addy.
Vrijdag 11 september
Vandaag is het een dag om te gaan en staan waar we willen.
17.30 uur Pannenkoeken eten
Voor diegenen die nog niet naar huis zijn gaan
we gezamenlijk pannenkoeken eten. De kosten
zijn, € 7,50 per persoon inclusief 1x koffie of
thee.
19.45 uur Spelletjesavond
Een gezellige ontspannen avond met leuke spellen. (rekening houdend met de
geldende regels)
Sommigen gaan vandaag, anderen gaan morgen weer naar huis. Wij wensen u
allen een goede terugreis toe, onder de zegen van de Heere. Wij hopen dat we
samen terug kunnen kijken op een mooie en ontspannen vakantie. Volgend
jaar zullen de 55+ weken plaats vinden van 12 juni t/m 26 juni en van 4
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september t/m 18 september 2020. Wij hopen elkaar dan bij leven en welzijn
weer te mogen ontmoeten.
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Algemene informatie
Receptie
Bij de receptie kunt u terecht met al uw vragen, over bijvoorbeeld het wassen
en drogen, gasflessen en om folders uit te zoeken over de toeristische
omgeving. Ook vindt u op de receptie fietskaarten.
Campingwinkel
Voor uw dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij onze campingwinkel. Van
vers gebakken broodjes tot de dagelijkse krant.
Brasserie
In onze kantine kunt u genieten van een kop koffie met appelgebak. Ook kunt u
hier terecht voor een heerlijk ijsje of andere lekkernijen.
Snackbar
Voor afhalen van patat en snacks kunt u terecht bij de snackbar.
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 € 5,25 inclusief wasmiddel. De drogers werken op
10 en 50 eurocent.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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Openingstijden
Receptie
09.00 – 11.00 uur
14.00 – 16.00 uur
Kampwinkel
09.00 – 10.30 uur
15.00 – 16.00 uur
Kantine
16.00 – 18.00 uur
19.30 – 22.30 uur
Snackbar
17.00 – 19.00 uur
21.00 – 22.30 uur
Zondags alles gesloten
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgeven activiteiten
Voor een aantal activiteiten dient u zich van te voren op te geven dit kunt u
doen bij de receptie. Mocht u vragen hebben over één van de activiteiten, dan
kunt u terecht bij de receptie of één van de organisatoren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Reserveren voor juni of september 2021?
Wilt u alvast reserveren volgend jaar juni of september? Dan is het natuurlijk
mogelijk om alvast een optie te nemen op uw chalet, stacaravan of
kampeerplaats. U kunt uw optie doorgeven bij de receptie.
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Zorgchalets
Vanaf mei 2016 zijn er twee unieke chalets in de verhuur. De chalets staan op
veld Arend, nummer 501 en 502, tegen over elkaar. Eén daarvan is aangepast
voor zorgbehoevenden en de andere chalet is standaard ingericht. Op deze
manier kunnen gezinnen die zorg nodig hebben en andere zorgbehoevenden
genieten van hun welverdiende vakantie, met hun begeleiders op korte
afstand. Beide chalets zijn luxe ingericht met wasmachine, wasdroger,
vaatwasser, magnetron en CV. Ook chalet nummer 623 en 664 zijn aangepast
voor zorgbehoevenden. Voor meer informatie over de chalets, kunt u terecht
op de receptie.

Uw eigen vakantieverblijf
Wat is er mooier dan uw eigen vakantieverblijf? De Klimberg heeft ruime
plaatsen voor uw eigen chalet. De plaatsen zijn maar liefst 250 m² groot en
beschikking over 25 ampère stroom, vaste gas aansluiting en CAI. Naast dat u
uiteraard zelf het hele jaar van uw vakantieverblijf geniet, kunt u er ook nog
voor kiezen om uw chalet te verhuren in de schoolvakanties. Wilt u meer
informatie over onze plaatsen? U bent van harte welkom op onze receptie.

Adresgegevens
Camping en Chaletpark De Klimberg
Ommerweg 27
7797 RD Rheezerveen
0523-261955
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