Recrakrantje 55+ weken 18 juni - 2
juli
Welkom bij onze 55+ weken.
Fijn dat je op de camping bent en de 55+ weken met
ons mee viert. Wij hebben er zin in!
Je kunt je weer inschrijven voor de workshops, uitjes
en maaltijden, vol is vol, geef je dus op tijd op in de
lijst die op de bar klaar ligt.
Marina Ekelmans zal deze week weer leiden en staat
voor jullie klaar
Elke ochtend en tijdens de activiteiten kun je haar
ontmoeten in de kantine; ook haar man zal
regelmatig aanschuiven bij de activiteiten.

Geniet van de tijd bij ons op de Oldemeyer!
Gerard & Loes Zomer en team Oldemeyer

* Infogids met de belangrijke telefoonnummers en tips krijgt u bij aankomst. Heeft u deze niet gehad dan kunt
u de infogids ophalen bij de receptie.
Bij noodgevallen (EHBO) of voor dringende zaken (gasfles of stroomuitval) die niet kunnen wachten tot de
receptie open is kunt u het storingsnummer bellen:
06 – 45 36 69 07
De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!
* Internet per dag € 2,50 en per week
€ 10,- voor 1 gebruiker, bij een weekcode of meer krijg je elke volgende
code voor de helft van de prijs..

ZATERDAG 18 JUNI
14:00 - 20:00
uur

De kleine zaal is open voor de campinggasten
De kleine zaal is open voor de campinggasten, op dat moment is in de kantine een
besloten feest.
S avonds kunnen we weer in de kantine.
Heb je zin een een patat/snackmaaltijd of in een lekker kopje koffie? Kom dan gezellig
naar de kleine zaal of het terras voor de kleine zaal . De frituur is aan vanaf 17.00 uur

20:00 uur

Inloop- en kennismaking in de kantine, bij mooi weer op het terras.
Plaats: Kantine
Leuk om elkaar te ontmoeten, de koffie met wat eigengemaakt lekkers staat klaar ,
kom gezellig naar de kantine,
We kunnen even kennismaken met elkaar en met Marina, haar man Gerben zal er
waarschijnlijk ook zijn.
We nemen kort het programma even door, we hebben het ook uitgeprint. Mocht je
deze nog niet hebben, dan kun je het bij ons afhalen.
Blijf gerust voor een drankje, ijsje of iets uit de frituur.

ZONDAG 19 JUNI
19:30 uur

Sing in
Plaats: Kantine
Gerton komt ons begeleiden op de piano. We houden de sing in bij mooi weer buiten,
anders in de kantine
De sing in duurt ong. ruim een half uurtje, daarna drinken we nog een kopje koffie.

MAANDAG 20 JUNI
9:00 - 12:30 uur

Markt in Hardenberg
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. Je kunt gratis
3 uur parkeren onder het gemeente huis Hardenberg.

14:00 uur

jeu de boules
Plaats: Sperwer
Kom naar het veld de Sperwer.Heb je zelf ook jeu de boules ballen, neem ze dan mee.
We spelen 4 x, en we tellen van 3x de punten op. Zo kan je een keertje missen.

19:00 uur

Huifkartocht
Plaats: Serre
We maken een huifkartocht door het prachtige Rheeze. We vertrekken om 19.00 uur
vanaf de camping. Kosten voor de deze tocht zijn €10.
We nemen wat drinken mee voor onderweg.
Graag opgeven, minimum aantal personen 17, maximum 25 pers.
Inschrijven in de lijst die op de bar ligt.
Mochten er heel veel aanmeldingen zijn dan proberen we nog een tocht te realiseren.

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

DINSDAG 21 JUNI
10:00 uur

sjoelen
Plaats: Kantine
Samen sjoelen in de kantine. We sjoelen deze twee weken 4 keer, we tellen de punten
van 3x keer op. De winnaar maken we op de afscheidsavond bekend

10:00 uur

Crea workshop bloemschikken
Plaats: Serre
We gaan bloemschikken met verse bloemen in een leuke vintage bloempot.
Kosten: 12,50 per persoon incl. 1 kop koffie met koek.
minimum aantal personen 6, max aantal pers. 12.
Zijn er meer aanmeldingen dan 12 moeten we dit op tijd weten ivm extra inkopen.
Inschrijven voor maandag 20 juni 12.00 uur in de lijst die klaarligt op de bar

13:00 uur

Fietspuzzeltocht ong. 25-30 km
Plaats: Serre
Er is door Marina een fietspuzzeltocht uitgezet, u kunt deze gezamenlijk in kleinere
groepjes fietsen.
De fietspuzzeltocht kunt u ophalen bij de serre.

18:00 uur

Maaltijd in de kantine incl.drankje en nagerecht
Plaats: Kantine
Heerlijke gehaktbal of kipsate, met aardappelschijfjes en sla, Schrijf je in op de lijst die
in de kantine op de bar ligt. Opgeven voor maandag 20 juni 20.00 uur.
min 15 pers. , kosten € 16,50 in de kantine incl. een drankje en nagerecht

20:00 uur

Bingo
Plaats: Kantine
Kom naar de kantine, om een leuk avondje bingo mee te spelen. Kosten: € 4 voor 3
kaartjes.
Na de bingo kun je nog lekker een drankje, snack of een ijsje bestellen. De frituur staat
aan

WOENSDAG 22 JUNI
8:00 uur

Ochtendwandeling
Loop samen met ons in de heerlijke ochtendlucht, ong. 1 uurtje lopen. Verzamelen bij
de kantine.
Na die tijd drinken we een kopje koffie op het terras

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

10:00 uur

jeu de boules
Plaats: Sperwer
Kom naar het veld de Sperwer, heb je zelf ook jeu de boules ballen, neem ze dan mee.
We spelen 4 x, en we tellen van 3x de punten op. Zo kan je een keertje missen.

13:45 uur

Uitstapje naar de aspergeboerderij Nijenhuis
Plaats: Serre
Om 14.00 worden we verwacht bij Aspergeboerderij het Nijenhuis in Diffelen. We
worden ontvangen met een kopje koffie of thee en wat lekkers!
Daarna krijgen we onder begeleiding van de aspergeboer een rondleiding langs de
asperge- en aardbeienvelden. Na de rondleiding is er een kop heerlijke huisgemaakte
aspergesoep met stokbrood en kruidenboter.
Mocht er tijd over zijn en de aardbeien rijp zijn, mag u zelf een bakje vol plukken tegen
de dagprijs.
Kosten: 12,50 per persoon.
( incl. koffie/thee met lekkers, rondleiding, en aspergesoep met stokbroodje)
We vertrekken om 13.45 vanaf de camping op de fiets of met de auto. Het is 10
minuten fietsen.
Opgeven in de lijst die op de bar klaar ligt, opgeven voor dinsdag 12.00 uur.

20:00 uur

SDOK avond in de kantine
Plaats: Kantine
Wat betekent het om te geloven in landen waar dat voor problemen zorgt? Hoe blijven
vervolgde christenen staande en wat heeft dat ons te zeggen? Meindert Klaver van de
SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) zal aan de hand van een presentatie op deze
vragen ingaan. Door de persoonlijke verhalen komen vervolgde christenen dicht bij
ons. Dit kan ons helpen met hen mee te leven en in gebed om hen heen te staan. Er
zal ook een boekentafel zijn. Hartelijk welkom!
We houden aan het eind van de avond een collecte voor dit doel.

DONDERDAG 23 JUNI
10:00 uur

Sjoelen
Plaats: Kantine
Samen sjoelen in de kantine, we sjoelen deze twee weken 4 keer, we tellen de punten
van 3x keer op. De winnaar maken we op de afscheidsavond bekend

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

10:00 uur

Crea workshop houten schijf € 6,00
Plaats: Kantine
We gaan een houten schijf opmaken met een mooie (bijbel)tekst die u zelf uitkiest.
Er kan ook een welkoms bordje van gemaakt worden. Kosten:€ 6,00
Minimum aantal pers 6, maximum aantal pers. 12. Mochten er meer opgaven zijn dan
moeten we dit op tijd weten ivm aankoop extra materiaal.
Opgave lijst ligt op de bar.

14:00 uur

Fiets knooppunten route
Plaats: Serre
Marina heeft een route uitgezet van knooppunten, deze kun je ophalen bij de serre. De
route is ong. 30 km.
Rustpuntjes kun je zelf aandoen, houd er rekening mee dat niet alle rustpunten open
zijn, neem voor de zekerheid drinken en wat lekkers mee voor onderweg.

20:00 uur

Te Deum Laudamus, gemengd koor
Plaats: Kantine
Concert van Te Deum Laudamus in de kantine. Kom allemaal luisteren naar mooie
liederen en daarnaast zijn er ook liederen die meegezongen kunnen worden. Het koor
krijgt aan het eind ook een softijsje van ons, laat dan de koorleden aan het eind van de
avond even voorgaan.
Een koor plus dirigent kost geld, graag uw bijdrage/ gift hiervoor, denk aan ong. 3 euro
pp.

VRIJDAG 24 JUNI
9:30 uur

Midgetgolf in Beerze
Plaats: Kantine
We gaan midgetgolfen bij ’t Golfje in Beerzerveld.
Het is ongeveer een halfuurtje fietsen. Rond 9.30 uur vertrekken we op de fiets of met
de auto.
We starten met koffie en appelgebak met slagroom! Daarna gaan we midgetgolfen, er
staan overal bankjes, zodat u heerlijk tussendoor kan gaan zitten.
De drankjes die u na koffie wilt nuttigen is voor eigen rekening.
Kosten: € 10,00 p.p. incl. koffie/thee met appeltaart en slagroom!

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

14:00 uur

Klaverjassen
Plaats: Kantine
We gaan vanmiddag gezellig samen klaverjassen.

19:00 uur

Ballonnenfestival
Plaats: Kantine
Voor wie het leuk vinden kunnen we vanavond naar het Vechtpark in Hardenberg. Dit
weekend is daar het Ballonnenfestival en kunnen we met z'n allen kijken naar de
luchtballonnen die zullen gaan opstijgen. Verzamelen bij de serre wie er mee gaat op
de fiets, je kunt ook zelf met de auto gaan, het kan zijn dat je de auto wat verder weg
moet parkeren, bv. bij de haven garage.
Bij slecht weer gaan de ballonnen niet de lucht in, dan wordt er een gezellige avond
georganiseerd in de kantine, we houden jullie op de hoogt.
Vandaag trouwt onze dochter Marieke, wij zullen daardoor vandaag/vanavond niet
aanwezig zijn :)
Er is altijd iemand te bereiken voor noodgevallen of technische problemen, overdag is
Giny op de receptie en Marina is s avonds ook aanspreekbaar voor vragen vanuit de
groep tijdens de activiteiten.

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

ZATERDAG 25 JUNI
14:00 - 20:00
uur

De kantine is open
Plaats: Kantine
Heb je zin in een patat/snackmaaltijd of in een lekker kopje koffie? Kom dan gezellig
naar het terras of de kantine.
De frituur is aan vanaf 17.00 uur

ZONDAG 26 JUNI
19:30 uur

Sing in
Plaats: Kantine
Zingen samen bij de piano, we houden de sing in op het terras, en evt. bij slecht weer
in de kantine,
De sing in duurt ong. een half uurtje, we zingen uit de bundel Op toonhoogte. Daarna
drinken we nog een kopje koffie.

MAANDAG 27 JUNI
9:00 - 12:30 uur

Markt in Hardenberg
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. Je kunt gratis
3 uur parkeren onder het gemeente huis Hardenberg.

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

12:00 uur

Kibbeling!!!
De kibbelingkar is weer geopend deze week, je kunt per portie of per zak bestellen.
Je kan pinnen bij de kar.
Gerard bakt overheerlijke kibbeling.
Op =Op !!!

14:00 uur

jeu de boules
Plaats: Sperwer
Kom naar het veld de Sperwer, heb je zelf ook jeu de boules ballen, neem ze dan mee.
We spelen 4 x, en we tellen van 3x de punten op. Zo kan je een keertje missen.

19:00 uur

Het Regionaal Vrijetijds Orkest
Plaats: Kantine
Vanavond komt Het Regionaal Vrijetijds Orkest voor ons spelen. Ze hebben een breed
repertoire met voor elk wat wils!
Om 19.00 uur bent u van harte welkom bij dit mooie concert. Tussendoor is er een
pauze met koffie/thee.
Dit orkest heeft natuurlijk de nodige kosten. Daarom houden we een collecte voor de
onkosten. Denkt u dan aan 3-5 euro per persoon.

DINSDAG 28 JUNI
10:00 uur

sjoelen
Plaats: Kantine
Samen sjoelen in de kantine, we sjoelen deze twee weken 4 keer, we tellen de punten
van 3x keer op. De winnaar maken we op donderdag op de afscheidsavond bekend.

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

10:00 uur

Crea workshop, Lampje maken voor in de tuin
Plaats: Serre
We maken een lampje voor in de tuin, bij de caravan of thuis. We gaan bloempotten
verven, op elkaar lijmen en voorzien van een lampje. Het kan in allerlei kleuren
versierd en geschilderd worden. Minimaal 6 en maximaal 12 personen kunnen hieraan
meedoen. Zijn er meer opgaven dat horen we dit ook graag en moet er meer
ingekocht worden.
Graag opgeven vóór maandag 27 juni 12.00 uur. De lijst ligt op de bar.
Kosten €11.00 per persoon , incl een kop koffie met een koekje.

13:00 uur

knooppunt fietsroute
Plaats: Serre
Marina heeft een route uitgezet van knooppunten, deze kun je ophalen bij de serre. de
route is ong. 30 km. Je kunt het met elkaar gaan fietsen.
Rustpuntjes kun je zelf aandoen, maar ook kun je wat drinken en wat lekkers mee
voor onderweg meenemen.

18:00 uur

Barbeque bij de kantine
Plaats: Kantine
Gerard staat als barbeque chef bij barbeque, hij bakt het vlees voor jullie, we hebben
drie soorten heerlijk vlees en daarbij onbeperkt patat en lekkere sla.
Er zit ook een drankje ( wijn/bier/ frisdrank) bij in.
Kosten 16,50 p.p. Wel even inschrijven op de lijst die op de bar klaar ligt vóór maandag
12.00 uur.

20:00 uur

Bingo in de kantine/serre of buiten
Plaats: Kantine
We gaan een bingo draaien, € 4,00 voor 3 kaartjes.
Na de bingo kun je nog een snack of een ijsje bestellen.
Max. 50 personen. VOL = VOL

WOENSDAG 29 JUNI
8:00 uur

Ochtendwandeling
Plaats: Serre
Loop samen met ons in de heerlijke ochtendlucht, we gaan deze keer ong. drie
kwartier lopen. Verzamelen bij de kantine.

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

9:00 uur

Ontbijt voor iedereen in de serre of op het terras
Plaats: Serre
Om 09.00 uur is er een gezamenlijk ontbijt, of op het terras of in de serre, met een
croissantje, broodje, ( plus beleg), gekookt eitje en met koffie en jus d' orange.
Het ontbijt is er voor iedereen, dus voor de wandelaar en/of de thuisblijver!!
Geef je op voor dinsdag 28 juni 20.00 uur
Kosten € 6,00 per persoon.

10:00 uur

Klaverjassen
Plaats: Kantine
We gaan samen klaverjassen in de kantine.

13:30 uur

Varen met de Vechtezomp
Vanmiddag gaan we varen met de Vechtezomp. We stappen op in Gramsbergen en
varen naar Laar in Duitsland. Daar meren we aan en kunt u genieten van Kaffee mit
Kuchen! Dat dient u zelf ter plekke te betalen, ongeveer 5 euro per persoon. De
boottocht duurt ongeveer 2 uur.
Er kunnen max 30 mensen in de boot , er is ook plek voor 2 rolstoelen, dan kunnen er
max 25 mensen mee.
Om half 2 vertrekken we vanaf de camping met de auto en om 14.00 uur vertrekt de
boot.
We kunnen wellicht zoveel mogelijk met elkaar meerijden.
Kosten zijn € 14,00 euro per persoon, minimum aantal personen 20

20:00 uur

Levend Bingo
Plaats: Kantine
Ooit levend Bingo gespeeld? kom naar de kantine en doe mee. Het is gratis en we
spelen in groepen. De winnende groep krijgt een prijs. Het is heel erg grappig en
iedereen kan meedoen!

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!

DONDERDAG 30 JUNI
10:00 uur

Crea workshop Zomerkrans maken
Plaats: Serre
We gaan vandaag aan de slag met een zomerkrans. Met fietsband omwikkelen we de
krans en versieren deze met allerlei dingen die we op strand en zee vinden. Leuk voor
aan de schutting bij de caravan of zoek hiervoor thuis een mooi plekje. Of je geeft het
als een kado voor diegene die thuis op de plantjes heeft gepast :).
Kosten€ 8,50 pp incl. 1 kop koffie met een koekje.
min aantal personen 6, max 12, mochten er meer mensen mee willen doen moeten we
dit echt op tijd weten ivm inkoop materiaal.
De opgave lijst ligt op de bar, opgeven voor woensdag 29 juni 12.00.

14:00 uur

jeu de boules
Kom naar het veld de Sperwer, heb je zelf ook jeu de boules ballen, neem ze dan mee.
We spelen 4 x, en we tellen van 3x de punten op. Zo kan je een keertje missen.

18:00 uur

Schnitzelmaaltijd
Plaats: Kantine
De welbekende super lekkere schnitzelmaaltijd met salade/aardappelschijfjes,
appelmoes. De varkens schnitzels zijn van topslager Veurink en heerlijk mals.
Maaltijd incl. een drankje ( wijn/bier/fris) en een nagerecht voor € 17,50.
Schrijf je naam in op de lijst die op de bar klaar ligt, uiterlijk voor woensdag 12.00 uur.
Niet op tijd opgeven betekent dat je niet kan mee eten.

De Oldemeyer - Je hoeft je geen moment te vervelen!
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20:00 uur

Afscheidsavond met Oud Hollandse spelletjes
Plaats: Kantine
Vanavond is helaas alweer de laatste avond. We maken er een gezellige avond van.
Traditie getrouw bestellen we voor de laatste avond altijd gebak. Ook zullen er
vanavond Oud Hollandse spelletjes zijn om te spelen. Heb je wel een bijdrage of
misschien een leuk toneelstukje voor deze avond dan maken we daar uiteraard ruimte
voor.
Wil je een gebakje deze avond, schrijf even je naam op in de lijst die klaar ligt op de
bar, zo weten we hoeveel gebak we moeten inkopen.
Kosten gebak € 3,00 p.p.
Van 3-17 september hebben we weer 55+/senioren weken, zijn jullie er dan ook weer
bij ??
MAG IK JOU TOT ZEGEN ZIJN
Mag ik jou tot zegen zijn,
naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan,
gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde,
voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het koninkrijk.
Mag ik jou tot zegen zijn,
jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid,
dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken,
zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven,
leven als getuigenis.
Laten wij tot zegen zijn
voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij,
open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.
Tekst en muziek: Anneke van Dijk-Quist. © 2019 Stichting Sela
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