Welkom bij onze 55+ weken.
Fijn dat u op de camping bent en de 55+ weken met ons mee viert! Wij hebben er zin in.
Ondanks dat we misschien beperkingen hebben in de activiteiten zullen we ons best doen
om er gezellige weken van te maken. Het zal in het teken staan van ontmoeting met
elkaar!
Deze twee weken zullen er wel anders uitzien dan dat u van ons gewend bent in verband
met de coronamaatregelen.
Doordat u allen tot de risico groep behoort willen we uiteraard wel voorzichtig zijn.
Daarnaast hebben wij ons ook te houden aan alle voorschriften van de overheid, RIVM en
veiligheidsregio. We houden ons dus aan de veilige kant.
Zwembad:
Wilt u een keer zwemmen dan kunt u zich opgeven in de Oldemeyer app die u kunt
downloaden op uw telefoon. Wij willen u eventueel wel helpen met installeren en
wanneer dit niet lukt schrijven wij u bij de receptie in. Wij moeten monitoren wie in het
zwembad aanwezig is, we zullen u hierbij vragen stellen in de app, bent u gezond etc.
Maaltijden:
Aangezien de maaltijden vaak door een kleine groep worden bezocht, proberen we dit wel
door te laten gaan. U kunt zich inschrijven voor een maaltijd, maar doe dit wel op tijd: er
mogen zich maximaal ong 30 personen in de kantine bevinden voor het eten. Wij zorgen
ervoor dat er 1,5 m afstand is (echtparen/huisgenoten mogen wel bij elkaar zitten).
Koffie ’s avonds
De koffie met een koekje krijgt u elke avond van ons.
Tijdens de ochtenden van crea zit de koffie met koek bij de prijs in.
Verder kost de koffie met een lekkere koek ’s ochtends € 3,00, de tweede kop is gratis.
Leiding Marina
Marina zal deze twee weken ook weer aanwezig zijn! Er zijn verschillende activiteiten,
mocht u daar vragen over hebben, spreek haar gerust aan.
Marina is elke ochtend in de kantine of op het terras aanwezig voor een praatje.
Sing in op de zondagavond:
Dit doen we alleen als het buiten kan en we begeleiding hebben, dit hoort u van ons.
Gasten van u en dus van buiten de camping, dienen zich te melden bij een van onze
medewerkers, en na gezondsheidscheck (vragen) telefoonnummer en naam geven.

Hygiënemaatregelen RIVM
Uiteraard gelden de regels van het RIVM ook op de camping:
Hygiëne maatregelen, zoals
• handen wassen,
• geen handen schudden,
• niezen en hoesten in elleboog
• 1,5 m afstand.
Wel mag je bij elkaar op bezoek, hanteer dan ook hier de regels
Geniet van de tijd bij ons op de Oldemeyer!
Gerard & Loes Zomer en team Oldemeyer

Heeft u de app al gedownload?
Hierin staan ook allerlei routes en tips voor in de omgeving
vermeld.
Ook kun u zich hier opgeven voor het zwembad, de
activiteiten zoals de workshops en maaltijden
Tijdens de openingstijden van de kantine zitten wij er ook om
u te helpen om dit online te doen.
U zult het zien: u wordt nog zó handig dat uw kinderen, vrienden en of kennissen jaloers
zullen zijn ..
We willen u graag de app uitleggen, kom hiervoor tijdens de openingstijden van de
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Heeft u deze niet gehad dan kunt u de infogids ophalen bij de receptie.
Bij noodgevallen of dringende zaken die niet kunnen wachten totdat de
receptie open is kunt u het storingsnummer bellen:
06 – 45 36 69 07



Internet per dag € 2,50 en per week € 10,- voor 1 gebruiker.
De internetcode kunt u ophalen tijdens de openingstijden van de receptie.

 Openingstijden receptie; 9-12.30 en 13.00-17.00 uur.
 Openingstijden kantine/minishop: zie achterin het boekje.

 Fietshuur: € 9,- per dag en € 35,- per week.
 App hier kunt u alle belangrijke informatie vinden van de camping en de
omgeving.

Zaterdag 29 augustus
08.30 – 19.00 uur: De kantine is open en de frituur is aan!
De caravan ingericht of de caravan geplaatst en zijn de koffers al uitgepakt? Kom naar de
kantine even een praatje of een ijsje. En de frituur staat aan, zodat u bij ons een heerlijke
patat en/of snack kunt bestellen; deze kunt u meenemen naar de caravan of gezellig in de
kantine opeten.

20.00 uur: welkomstavond
Leuk om elkaar even te ontmoeten! We kunnen geen handen schudden, maar wel gezellig
met elkaar praten, wel uiteraard 1,5 mtr afstand houden. We hebben een desinfectie paal
staan waar je de handen mee kunt ontsmetten.
De koffie met een koekje staat klaar, Marina neemt het boekje door en daarna kunnen we
gezellig even bijpraten.
Marina zal langs elke tafel gaan om even kennis te maken.

Zondag 30 augustus
Kerkdiensten kunt u online volgen, lukt het niet met het opzoeken van een online dienst?
Wij helpen u graag op de zaterdag.
U kunt ook een dienst meemaken, stuur dan voor de donderdag 27 aug een mail naar

aanmelden@gkvheemse.nl

Maandag 31 augustus
9.00 – 13.00 uur: Markt in Hardenberg ( houd ook hier 1,5 m afstand)
De gezellige markt in Hardenberg is tot 13.00 uur.
Een markt met veel leuke kraampjes, stoffen, groente en diverse andere zaken.
Let erop dat in het centrum van Hardenberg overal betaald parkeren is. Voor het
politiebureau linksaf kunt u parkeren met een parkeerschijf (max. 2 uur).

10.00 uur Sjoelen in de kantine
U kunt gaan sjoelen in de kantine. Wie haalt
het hoogste aantal punten?
De winnaar zal een vermelding in de app
krijgen!

14.00 uur: Jeu de boules op de Sperwer
Het spel jeu de boules kent u misschien al, anders kunnen we het u altijd uitleggen.
Heeft u zelf het spel jeu de boules? Wilt u deze dan meenemen? We spelen 4x en tellen
van 3x de punten op. Zo kunt u een keertje missen.

20.00 uur: Woordraadsels/quiz in de kantine.
Raad u het al? Het wordt een gezellige avond!

Dinsdag 1 september
10.00 uur: Crea
We maken een mooie herfstkrans, ook al is het zomer, de herfst met zijn mooie kleuren
komt er aan.
Kosten zijn 10,00 pp incl. koffie met
een koek
Graag opgeven in de app. Max 10 pers.

13.00 uur: Fietspuzzeltocht (terras/serre)
We hebben een fietspuzzeltocht voor jullie klaar liggen.
U kunt deze vandaag fietsen, maar dit kan uiteraard ook op een andere dag of tijdstip.
Vertrek om de 15 min.
18.00 uur: pizza/nasi/bami in de kantine
Kosten 13.50 pp incl. een drankje en nagerecht, kom gezellig met ons mee eten.
Geef je voorkeur voor het menu op in de app.
20.00 uur: BINGO
Vanavond spelen we BINGO! Doet u mee? Omdat hier niet meer dan ong. 30 personen aan
mee mogen/kunnen doen willen we u vragen zich op te geven. VOL = VOL

Woensdag 2 september
08.00 uur: Ochtendwandeling (kantine)
Onder leiding van Johan De Gooijer (man van Marloes) gaan we een heerlijke
ochtendwandeling maken door de mooie natuur van Rheeze (plm. 1 uur). Na afloop drinken
we gezellig een kop koffie op het terras.
12.30 uur vertrek naar Rijssen
Ga mee naar Rijssen en kom de roofvogels bekijken, de valkenier geeft dan ook een show.
Ieder op eigen vervoer, meerijden met elkaar in de auto kan, doe dan een mondkapje op.
Om 13.30 worden de vogels klaar gezet en kun je ze bewonderen.
Van 14.00-15.00 uur begint de vogelshow. Toegang is gratis, evt. zelf een stoel meenemen.
Graag even opgeven via de app, dan kunnen we s ochtends nog even overleggen met de
valkenier zodat hij evt. wat stoelen kan reserveren.
Adres: Volkspark in Rijssen, bij kinderboerderij Eigen erf.
Albertsdijk 20, 7461 BW Rijssen

19.30 storyteller van de MAF Nederland op veld Merel
De MAF- bushpiloot komt langs. Kom zitten en luister naar de spannende avonturen van
deze piloot met een missie. Waan je even in de dichte jungles van Ecuador en de mistige
bergen van Colombia, Iedere vlucht een andere lading, Indianen, evangelisten, zieken,
Bijbels, maffia, varkens.. Levensreddende vluchten waarbij het soms bijna zijn eigen leven
kostte. Prachte verhalen, ga een uur lang mee op avontuur, toegang is gratis.
Er staat een collecte bus, elke gift is waardevol.
Bij regen wijken we uit naar de kantine.
Vooraf is er nog een verkoop vanaf 19.00 uur
Uiteraard hebben we op de Merel ook koffie

Donderdag 3 september
10.00 Crea in de serre
We maken een mooie vogeltaart, we maken
van vet/zaden/muesli vogelvoer. Dat doen we
in allerlei vormpjes. Ook rijgen we pel pinda,s
en dopen dennenappels in vet met zaad.
Op een houten bord maken we de taart mooi
op, zodat de vogels heerlijk kunnen smullen!
Kosten zijn 10,00 incl. koffie en een koek, graag
opgeven in de app.

13.00 uur start knooppunt fietsroute uitgezet door Marina:
Marina heeft een fietsroute uitgezet van knooppunten (ong. 30 km).
Kom de fietsroute ophalen bij de kantine.
18.00 uur: Plate menu in de kantine
U kunt kiezen uit een super kipsaté/gehaktbal menu. Beide menu’s zijn met lekkere
frietjes en een salade. U kunt het in de kantine opeten
Opgeven vóór woensdag 2 sept 12.00 uur in de Oldemeyer app. Of geef het door aan een
van ons .
Max. ong. 30 pers . € 15,00 in de kantine (incl. een drankje en nagerecht)
20.00 uur Luisterconcert met Sela, te zien op de beamer
Max ong. 30/40 pers.
Helaas mag er niet mee gezongen worden, hier willen we nog wel even op wijzen, het is
dus echt een luisterconcert.
Maar je mag altijd met je hart mee zingen!!

Vrijdag 4 september
10.00 uur: Sjoelen in de kantine
We sjoelen deze twee weken 4x. We tellen de punten van 3x op en maken de winnaar op
donderdag 10 september bekend.
14.00 uur: Jeu de boules op de Sperwer
Doet u weer gezellig mee met een potje jeu de boules?
U bent van harte welkom om mee te spelen. Heeft u zelf een jeu de boules spel, wilt u
deze dan meenemen?
19.30 uur: Rondwandeling met Hertog Jan in Hardenberg
Hertog Jan nodigt je van harte uit voor verbazende &smakelijke Vecht-verhalen. Loop mee
door de geschiedenis en ontdek de Harde werkelijkheid. Ga tegen de stroom in voor een
avontuur in het avonduur!
Kosten 10,00 pp. Minimaal 15 deelnemers, voor een verbazende, magische en historische
rondwandeling van 90 min ( wandelen ong. totaal half uur, tussendoor bij 6 locaties
houden we stil en krijg je uitleg en verhalen)
Hertog Jan, is een bekende persoonlijkheid, wij kennen hem als enthousiast kerkgenoot
uit Heemse, maar ook als viervoudig kampioen goochelaar. In historische kledij gaat Jan
ons vertellen over de geschiedenis. Wanneer het regent wordt de avond verzet.
Geef je op in de app.

Zaterdag 5 september
De kantine is open van 13.00- 19.00 uur
Kom langs in de kantine voor een(soft)ijsje/ koffie of een drankje, of om zomaar een praatje
te maken. Ook kunt u een patatje/snack of menu bestellen. Max. 30 personen in de kantine
(ook op terras ong. 30). Men moet wel gaan zitten, gasten die niet op de camping zijn
moeten zich melden bij een van onze medewerkers.

Zondag 6 september
Kerkdiensten kunt u online volgen, lukt het niet met het opzoeken van een online dienst?
Wij helpen u graag op de zaterdag.
Eventueel opgeven voor de dienst in de Kandelaar kerk, meld je je voor donderdag
3 september aan via aanmelden@gkvheemse.nl

Maandag 7 september
9.00 – 13.00 uur: Markt in Hardenberg
Er is vanochtend weer markt in Hardenberg tot 13.00 uur.
Een markt met veel leuke kraampjes, stoffen, groente en diverse andere zaken.
Wel is er in het centrum van Hardenberg overal betaald parkeren. Alleen bij de
brandweergarage kunt u uw auto gratis neerzetten, maar dat is wel een eindje lopen.
10.00 uur: Sjoelen in de kantine
U kunt gaan sjoelen in de kantine. Wie haalt het hoogste aantal
punten? We tellen alle keren bij elkaar op.
Tijdens de afscheidsavond wordt de winnaar/winnares bekend
gemaakt
14.00 uur: Jeu de boules op de Sperwer
Doet u weer gezellig mee met een potje jeu de boules?
U bent van harte welkom om mee te spelen. Heeft u zelf een jeu de boules spel, wilt u
deze dan meenemen?
20.00 uur: Bijbels theater
Een avondje uit voor iedereen incl. overheerlijke eigengemaakte koek!
Willemien Hilberink uit Emst zal deze avond voor ons optreden. Ze is een
verhalenvertelster.
Haar inspiratie om verhalen te vertellen komt voort uit de Bijbel en gaan o.a. over
vrouwen die niet altijd met name genoemd worden.
Hun kracht, moed, hoop en geloof verbindt hen met onze levens en kunnen ons nog
steeds raken!
Willemien is veelzijdig, ze zal muziek maken en zingen voor ons. Ze neemt ons mee in een
Oosters Bijbelse sfeer en decor om zo haar verhaal te vertellen.
Het belooft een boeiende avond te worden!
Kosten zijn 3,-- pp voor de onkosten

Dinsdag 8 september
08.00 uur: Ochtendwandeling (kantine)
Onder leiding van één van ons gaan we een heerlijke ochtendwandeling maken door de
mooie natuur van Rheeze (plm. 1 uur). Na afloop drinken we gezellig een kop koffie op het
terras.
10.00 uur Crea (serre)
We maken een windlicht, alvast voor de lange avonden die
komen, dan is het gezellig om een kaarsje aan te hebben.
Opgeven kan t/m maandag 12.00 uur, in de Oldemeyer
app, of via ons.

13.00 uur Fietstocht (serre)
We fietsen weer door onze prachtige omgeving met een knooppunten route (ong. 30 km).
Het zal voor sommigen misschien een bekende route zijn, maar ook bekende routes zijn
het waard om tig keer te fietsen.
En met zijn allen op stap en tijdens een stop moment ergens pauzeren met inderdaad wel
de 1,5 m afstand kan toch ook heel gezellig zijn!
U mag uiteraard ook zelf een dag kiezen om deze route te fietsen.
18.00 uur: Plate menu in de kantine
U kunt kiezen uit een kroket/shoarma menu. Beide menu’s zijn met lekkere frietjes en een
salade. U kunt het in de kantine opeten maar ook alleen afhalen.
Opgeven vóór maandag 7 sept uur in de Oldemeyer app..
Max. 30 pers . € 15,00 in de kantine ( deze laatste incl. een drankje en nagerecht)
20.00 uur: BINGO
Vanavond spelen we BINGO! Doet u mee? Omdat hier niet meer dan ong. 30 personen aan
mee mogen/kunnen doen willen we u vragen zich op te geven. VOL = VOL

Woensdag 9 september
10.00 uur: Sjoelen in de kantine
Wie haalt het hoogste aantal punten? We tellen alle keren bij elkaar op.
De winnaar wordt bekend gemaakt op donderdag 25 juni in de app en we
hangen de lijst met “winnaars” op bij de serre.

14.00 uur: Jeu de boules op de Sperwer
Van harte welkom om mee te spelen.
20.00 uur: Modeshow bij van der Kamst mode, 3,00 pp, dit kunt u bij een van ons
betalen.
Mooie modeshow en daarna alle ruimte en tijd om heerlijk te shoppen. De winkel sluit dus
niet om 21.00 uur, u krijgt koffie met een koekje, en zoals de dames al gewend zijn staat
na de show een drankje en heerlijke hapjes klaar. De dames van de winkel willen graag
advies geven over de wintermode en tips over styling.
19.00 uur: Vissen met Gerard bij de visvijver
Heeft u een eigen hengel? Neem deze mee, we hebben er misschien een paar op reserve.

Donderdag 10 september
10.00: Crea in de serre
Hartige muffins bakken met spekreepjes/kaas/prei/champignons/paprika, heerlijk om bij
de lunch op te eten vandaag!
Kosten € 10,00 per persoon
Opgeven via de oldemeyer app of via ons, t/m woensdag 9 sept.
13.00 uur Tuinen van Ada Hofman in Loozen, kosten 8,50 pp
Ieder op eigen vervoer, meerijden met elkaar in de auto kan, doe dan een mondkapje op.
Er is een aparte in- en uitgang en genoeg tuinen om te zien. Dus met de 1,5 mtr afstand gaat
het helemaal goed komen.
18.00 uur Schnitzelmenu in de kantine Schnitzel met aardappelschijfjes, groente en
rauwkost op bord geserveerd, Met drankje en nagerecht € 16,50.
Er kunnen ong 30 personen in de kantine eten. Wilt u de afhaalversie hiervan, en thuis in
de caravan opeten, geef dit even aan in de app.
20.00 uur: Laatste avond in de kantine
Kom gezellig naar de kantine, we maken er een leuke en gezellige avond van.
We bestellen ook gebak, graag even opgeven in de app, of via een van ons.
In de tweede pauze kun je snacks en of een drankje bestellen.

GODS ZEGEN VOOR JOU
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
Over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
Leef je geloof elke dag!

Openingstijden
Kantine
Maandag t/m vrijdag

10.00 -12.00 uur

(De receptie is dan gesloten, één van ons staat in de kantine)
Zaterdag 29 aug
Zaterdag 5 sept

08.30 - 19.00 uur en bij activiteiten
13.00 -19.00 uur

Receptie
Maandag – zaterdag

09.00 - 10.00 uur
13.00 - 17.00 uur
’s Ochtends zijn we van 10.00-12.00 uur in de kantine aanwezig voor vragen etc.,
‘s middags van 15.00-16.00 uur
Let op: Alleen voor storingen, EHBO of zaken die niet kunnen wachten tot de receptie
open is, mag u ons bellen op storingsnummer: 06 – 45 36 69 07
Zwembad: let op inschrijven via de Oldemeyer app, zie tijden in de app.

In juni 2021 D.V. zijn er weer 55+ weken:
Van 19 juni – 3 juli bent u welkom! Komt u ook?
We hopen dat we dan weer gezellig bij elkaar kunnen gaan zitten en
ook ‘s avonds activiteiten kunnen aanbieden
Gods zegen toegewenst en tot ziens!
Een hele goede reis morgen of zaterdag toegewenst.
Gerard & Loes, Eline, Giny, Marloes en Marina

*

