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Activiteitenprogramma Overkempe, zomer 2015 

Hallo allemaal, 

Hierbij het programma voor de vakantieperiode. 

We zijn met een aantal mensen bezig geweest om het programma zo 

goed mogelijk aan te laten sluiten voor alle doelgroepen. 

Net als andere jaren is het de bedoeling dat er vanuit het huis voldoende begeleiding mee 

gaat naar de activiteiten. In verband met aanschaf materialen vragen wij een bijdrage per 

activiteit van de deelnemers. Deze staan vermeld in dit programmaboekje per activiteit.  

De bijdrage kan per activiteit (voor aanvang) betaald worden. 

Voor sommige activiteiten moet je je aanmelden (bv voor een rolstoelplek in de huifkar, of 

voor een bezoek van de contactclowns), aanmelden kan via het inschrijfformulier wat achter 

dit activiteitenprogramma boekje zit, let op inleverdatum en tijd! 

De tijden van de activiteiten zijn; 

 In de ochtenden; 9.30 uur bijeenkomst in het Dorpshuis (tenzij anders staat 

aangegeven). Om 10.00 uur start activiteit, einde 12.00 uur. 

 In de middagen; 14.00 uur bijeenkomst in het Dorpshuis (tenzij anders staat 

aangegeven). Om 14.30 uur start activiteit, einde 16.00 uur. 

Let op; in de laatste week van het zomerprogramma starten we elke activiteit bij de 

Dienstverlening, behalve op de vrijdag (feestelijke avond ter afsluiting)! 

Wij proberen om zoveel mogelijk de activiteiten buiten te houden, maar laat het weer ons dit 

niet toe kunnen we onderdak zoeken in het Dorpshuis of bij de Dienstverlening. 

Denk ook bij mooi zonnig weer voor zonbescherming, petje ed. 

Als er nog vragen zijn kun je ze mailen naar; ernadeboer@ziggo.nl 

Telefonisch bereikbaar op nummer; 06-23151599 (Erna de Boer) 

Groeten, Edmund Schulze, Mila Bubui, Rachel ten Kate, Wilma de Jong en Erna de Boer  
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Speciale opening van ons zomerprogramma door Grootduimpje!! 
Een theater voorstelling voor iedereen! 

 

 

 

 

 

 

 14.00 uur; we gaan ons verzamelen in het Dorpshuis en 

zoeken een plekje in de zaal. 

 14.30 uur;, wees welkom bij Alban, De voorstelling……. 

 De voorstelling gaat beginnen 

 15.45 uur; De voorstelling sluiten we af met wat drinken en 

wat lekkers. 
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Week 1; op reis door de omgeving van Olst 

 

 

09.30 uur, De koffie staat klaar in het Dorpshuis, gelegenheid om 

spelletjes te spelen, neem je ze zelf mee zet dan je naam erop! We starten met het maken 

van een overheerlijke verse fruitsalade. Ook gaan we beginnen met het maken van de 

versiering voor het Dorpshuis. Tevens is er een mogelijkheid om te gaan wandelen. 

14.00 uur; We gaan een fijne wandeling maken, na afloop gaan we heerlijk genieten van een 

sorbet (ijs met slagroom)  met de fruitsalade, welke we in de ochtend gemaakt hebben. Deze 

gaan we lekker opeten in het Dorpshuis. Ook gaat Sietske Verheijden een mooi 

zomerverhaal vertellen. 

Kosten; Aan de ochtend zijn geen kosten verbonden, iedereen is welkom om koffie/thee of 

ranja te komen drinken, het middagprogramma kost 2.50 euro per persoon. 

 

 

09.30 uur; De koffie staat klaar in het Dorpshuis. Vanaf hier vertrekken we met 2 huifkarren 

en verkennen we de omgeving van Olst vanuit de huifkar, onderweg wordt een eigen 

meegebrachte lunch gegeten.  Aanmelden voor deze activiteit via het inschrijfformulier. 

14.30 uur;  Weer terug op Overkempe, hierna kan iedereen naar zijn/haar eigen woonhuis 

terug. 

Kosten; € 15.00 euro per persoon.  

 

. 

09.30 uur; De koffie staat klaar in het Dorpshuis, Jullie gaan samen met Gera Ligtenberg een 

ontwerp maken t.b.v. het aankomend Michaels-feest. Het ontwerp wat jullie uitkiezen wordt 

daarna door John Bors tot een echt kunstwerk vervaardigd. 

14.00 uur; Er wordt een mooie film gedraaid in het Dorpshuis. 

Kosten; voor het ochtendprogramma vragen wij € 3.50 per persoon. Voor het 

middagprogramma vragen wij € 2.50 per persoon (inclusief wat lekkers en wat drinken). 
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Week 2; Bij de indianen, en ontspanning, met een Nederlands tintje 

 

 

09.30 uur, De koffie staat klaar in het Dorpshuis, hierna gaan we 

beginnen met het bouwen van een tipi-tent. We willen een echt tipi-

tenten dorp bouwen op het middenterrein! 

14.00 uur; We gaan een dromenvanger knutselen. Mooi voor op je kamer!! 

Kosten;  Voor het ochtendprogramma vragen wij € 7,50 per persoon. Voor het 

middagprogramma vragen wij € 5.00 per persoon. 

 

 

09.30 uur; De koffie staat klaar in het Dorpshuis, daarna zijn er twee beauty/wellness 

rondes! De eerste ronde begint om 10.00 uur tot 12.00 uur. Deze ronde is speciaal voor het 

zr. Smolderhuis, Frits Wilmar huis, Schatborn huis en het Anton van der Veer huis. 

 De tweede ronde is van 14.00 tot 16.00 uur, deze is voor het Ita Wegman huis, Kaspar 

Hauser, Bernard Lievegoed huis, Janus en Hoed en Vetkant en voor de buitenhuizen. 

14.30uur; Er komen 3 contact clowns op bezoek, deze clowns zijn meer gericht op 

meebewegen en inleven dan op een grap of een grol! Daarom willen wij deze activiteit 

speciaal aanbieden voor het zr. Smoldershuis en het Frits Wilmar huis. Inschrijven voor deze 

activiteit via het inschrijfformulier. Maximaal aantal deelnemers is 15 personen voor deze 

activiteit. Deze activiteit bieden we aan bij de Dienstverlening. 

Kosten;  Voor het wellnessprogramma vragen wij € 5.00 per persoon, voor de contactclowns 

vragen wij € 10.00 per persoon. 

 

 

09.30 uur, De koffie staat klaar in het Dorpshuis, daarna begint het Nederlands spelletjes 

thema, oud Hollandse spelletjes komen aan bod, ook een lekkernij hoort hierbij! 

14.00 uur, Het maken van een mooi zomers bloemstukje staat centraal deze middag, je mag 

je eigen bloemstuk mee naar huis nemen. Inschrijven voor deze activiteit via het 

inschrijfformulier. 

Kosten; Voor het ochtendprogramma vragen wij € 3.50 per persoon, voor het 

middagprogramma vragen wij € 5.00 per persoon. 
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Week 3; terug van weggeweest, de afsluiting van het 
zomerprogramma. 

 

 

09.30 uur;. De koffie staat klaar bij de Dienstverlening, 

gelegenheid om spelletjes te spelen, neem je ze zelf mee zet dan je naam erop, ook gaan we 

werken met klei. Je mag je eigen kunstwerk meenemen naar huis. 

14.00 uur;  We gaan we lekker wandelen in de omgeving van Olst.  

Kosten;  Voor de ochtend vragen wij een bijdrage van € 5.00 per persoon, voor het wandelen 

in de middag vragen wij een bijdrage van € 2.50 per persoon (voor een versnapering 

onderweg). 

 

09.30 uur; De koffie staat klaar bij de Dienstverlening, hier gaan we lekkere dingen maken 

voor bij het middagprogramma 

14.00 uur; We verzamelen ons bij de Dienstverlening, daarna gaan we gaan samen met Loes 

een muzikale picknick houden,  

Kosten;  Voor deze dag vragen wij een bijdrage van € 7.50 per persoon. 

 

 

09.30 uur, Er is geen ochtendprogramma in verband met de grote afsluitingsavond! 

19.00 uur; Het Dorpshuis gaat open voor het grote eindfeest 

21.30 uur; afsluiting van het zomerprogramma en einde van het feest. 

Kosten; de kosten voor deze mooie avond en tevens afsluiting van het zomerprogramma 

bedraagt € 10.00 per persoon. . Inschrijven voor deze activiteit via het inschrijfformulier. 

 

De band die komt spelen heet; Band Bistrita,  

Deze kennen jullie vast nog wel van 

voorgaande jaren!! (voorheen Roman Band). 
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Inschrijflijst voor een activiteit week 1 

Inschrijflijst voor woensdag 22 juli Huifkartocht.  

 

Woonhuis; ……………………………………………………………… 

 1.………………………………………………………………………………. 

 2………………………………………………………………………………. 

 3………………………………………………………………………………. 

 4………………………………………………………………………………. 

 5………………………………………………………………………………. 

 6………………………………………………………………………………. 

 7………………………………………………………………………………. 

 8………………………………………………………………………………. 

 9………………………………………………………………………………. 

 10………………………………………………………………………………. 

 11………………………………………………………………………………. 

 12………………………………………………………………………………. 

 13………………………………………………………………………………. 

 14……………………………………………………………………………….. 

 15……………………………………………………………………………….. 

 

U kunt deze inschrijflijst inleveren bij de receptie, dit voor 12.00 uur 

maandag 20 juli 2015. 

Als u gebruik wilt maken van een rolstoelplek moet u dit even goed 

aangeven! 
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Inschrijflijst voor een activiteit week 2 

 

Inschrijflijst voor woensdagmiddag Contactclowns.  

 

Woonhuis; ………………………………………………………………… 

 1.………………………………………………………………………………. 

 2………………………………………………………………………………. 

 3………………………………………………………………………………. 

 4………………………………………………………………………………. 

 5………………………………………………………………………………. 

 6………………………………………………………………………………. 

 7………………………………………………………………………………. 

 8………………………………………………………………………………. 

 9………………………………………………………………………………. 

 10………………………………………………………………………………. 

 11………………………………………………………………………………. 

 12………………………………………………………………………………. 

 13………………………………………………………………………………. 

 14……………………………………………………………………………….. 

 15……………………………………………………………………………….. 

 

U kunt deze inschrijflijst inleveren bij de receptie, dit voor 12.00 uur 

maandag 27 juli 2015. 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.biest-houtakker.eu/index.php/997-jeugd-naar-schotland-en-zelfs-een-reis-om-de-wereld&ei=oJSPVangMMPbU-eorfAC&bvm=bv.96783405,d.ZGU&psig=AFQjCNEXFJe3_Ko8JxGSj3pwrPholDVLww&ust=1435559409613386


 

Inschrijflijst voor een activiteit week 2 

 

Inschrijflijst voor vrijdagmiddag 31 juli Bloemschikken.  

 

Woonhuis; …………………………………………………………………… 

 1.………………………………………………………………………………. 

 2………………………………………………………………………………. 

 3………………………………………………………………………………. 

 4………………………………………………………………………………. 

 5………………………………………………………………………………. 

 6………………………………………………………………………………. 

 7………………………………………………………………………………. 

 8………………………………………………………………………………. 

 9………………………………………………………………………………. 

 10………………………………………………………………………………. 

 11………………………………………………………………………………. 

 12………………………………………………………………………………. 

 13………………………………………………………………………………. 

 14……………………………………………………………………………….. 

 15……………………………………………………………………………….. 

 

U kunt deze inschrijflijst inleveren bij de receptie, dit voor 12.00 uur 

woensdag 29 juli 2015. 
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Inschrijflijst voor een activiteit week 3 

 

Inschrijflijst voor vrijdagavond Feestelijke afsluiting 

van het zomerprogramma 7 augustus.  

Woonhuis; …………………………………………………………………… 

 1.………………………………………………………………………………. 

 2………………………………………………………………………………. 

 3………………………………………………………………………………. 

 4………………………………………………………………………………. 

 5………………………………………………………………………………. 

 6………………………………………………………………………………. 

 7………………………………………………………………………………. 

 8………………………………………………………………………………. 

 9………………………………………………………………………………. 

 10………………………………………………………………………………. 

 11………………………………………………………………………………. 

 12………………………………………………………………………………. 

 13………………………………………………………………………………. 

 14……………………………………………………………………………….. 

 15……………………………………………………………………………….. 

 

U kunt deze inschrijflijst inleveren bij de receptie, dit voor 12.00 uur 

woensdag 5 augustus 2015. 
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