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Zaterdag oc    Dauwtrappen
oc    Ontbijt & opening
oc    Poppenkast
av    Pubquiz

Zondag oc   Gezamenlijke Vakantieweekdienst 

Maandag oc Meijstertocht
mi    Verrassingsbox
av    Poppenkast

av    Fietstocht
av    De Vakantieweek draait door
av    Avondsluiting 

Dinsdag mi     Bakbox
av    Crazy Meij
av    Poppenkast
av    De Vakantieweek draait door
av    Avondsluiting 

Woensdag mi    Jeugd van Vroeger 
mi    Op vakantie in Meij
av    Poppenkast
av    De Vakantieweek draait door
av    Avondsluiting/Hagenpreek

Bij enkele activiteiten is aanmelden verplicht, hierbij is ook een uiterste 
opgavedatum van toepassing.  Kijk voor meer informatie over 
aanmelden bij het desbetreffende onderdeel.

____________________________________________________________________

Dit boekje is een uitgave van de Stichting Vakantieweek Uithuizermeeden.

PROGRAMMA 2020
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De Vakantieweek 2020 wordt een bijzondere editie. Net als het gehele
jaar 2020 zal de Vakantieweek er anders uit gaan zien dan we gewend
zijn. Vorig jaar hebben we ons 45-jarig jubileum gevierd en hebben we
herinneringen opgehaald en ook vooruit gekeken. Echter hadden we
een Vakantieweek zoals komend jaar uiteraard niet verwacht. Al 45 jaar
lang wordt de Vakantieweek in Uithuizermeeden georganiseerd en ook
deze crisis heeft ons als organisatie niet tegengehouden. We zijn met z’n
allen na gaan denken over alternatieven en daar zijn mooie ideeën
uitgekomen. We willen ons dit jaar dan ook voornamelijk gaan focussen
op de dingen die we wél kunnen doen!

We hebben een alternatief programma samengesteld waarbij we de
Vakantieweek naar de inwoners brengen en waarbij iedereen op zijn of
haar eigen manier de Vakantieweek kan gaan beleven. Een aantal
activiteiten kunnen op eigen gelegenheid worden uitgevoerd en een
aantal activiteiten worden opgenomen en uitgezonden.

Uiteraard beginnen we de week met een dauwtraproute die langs
mooie Meijster plekken komt. Er is een mooie route uitgestippeld die in
dit boekje te vinden is. U hoeft alleen nog maar zelf de koffie en thee
voor onderweg mee te nemen. Dit jaar hoeft u niet de deur uit om van
een heerlijk Vakantieweek-ontbijt te kunnen genieten. Deze wordt door
onze vrijwilligers tot aan de voordeur bezorgd. Een onderdeel dat online
gedaan kan worden is de pubquiz. Wel minder gezellig, maar zeker niet
minder speciaal. Dus vorm een team, haal de hapjes in huis en ga de
strijd aan!

Op de zondagochtend zal Anne Nijland voorgaan in de eerste online
Vakantieweekdienst. Deze dienst is online te volgen voor jong en oud!
Op maandagmiddag zullen onze vrijwilligers opnieuw het dorp in gaan,
dit keer met een verrassingsbox voor de kinderen. Voor de puzzelaars
staat er vanaf de maandag een mooie speurtocht klaar. Voor de
fietstocht is er dit jaar de keuze uit twee routes. Mocht u niet kunnen
kiezen, dan kunt u ze natuurlijk ook beide gaan fietsen, aangezien dit
op eigen gelegenheid kan. U kunt dit jaar niemand anders dan uzelf de
schuld geven als u verkeerd fietst….
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VOORWOORD

Op dinsdag kunnen de kinderen heerlijke baksels maken met de
ingrediënten uit de bakbox. Bij de speciale huis-tuin-en-keuken Crazy
Meij zijn grappige en uitdagende opdrachten bedacht die op
verschillende manieren uitgevoerd kunnen worden. Voor de Jeugd
van Vroeger zijn dit jaar een aantal bezienswaardigheden uitgezocht
die u op eigen gelegenheid kunt bezoeken. Geniet hier van cultuur,
geschiedenis en natuur.
Op de laatste dag gaan we op vakantie op Meij. Stel een sterk team
samen en ga met ons mee op reis! Ons cabaret-team zal meerdere
avonden verslag doen vanuit hun eigen studio. Dit zal, hoe kan het
ook anders, op hilarische wijze worden gedaan.

Jan Klaassen en Katrijn kunnen deze week natuurlijk niet ontbreken.
Want wat is de Vakantieweek zonder Jan Klaassen en Katrijn? Precies,
dat bestaat eenvoudig niet. De avondsluitingen worden dit jaar, net
zoals de Vakantieweekdienst, online uitgezonden. Zo kunnen we met
elkaar, net als anders, de dag afsluiten en samen genieten.

Wij hopen dat we u en jullie deze week toch het Vakantieweek-
gevoel kunnen geven en dat we dit ‘samen’ kunnen gaan beleven
en hiervan mogen genieten.

Anne-Wil Oosterhuis
Voorzitter Vakantieweek
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BESTUUR 
Voorzitter Anne-Wil Oosterhuis
Secretaris Lisa Bergsma & Anthon den Hartogh
Penningmeester Renske Boerma
Public Relations         Anouk Lanting 
Algemeen Adjunct   Eva Bulstra
Bestuurslid Tom Klein 

CONTACT 
Contactadres Eikenlaan 4

9982 LM Uithuizermeeden 
E-mail  info@vakantieweekuithuizermeeden.nl
Website  www.vakantieweekuithuizermeeden.nl
Facebook www.facebook.com/vakantieweekuithuizermeeden
Instagram                 @vakantieweekuithuizermeeden 
YouTube Vakantieweek Uithuizermeeden
Telefoonummers Anne-Wil Oosterhuis     06-52880064

Anthon den Hartogh    06-29039868
Vakantieweek               06-21841184

DONATEUR
De Vakantieweek wordt ieder jaar financieel gesteund door haar 
donateurs. Zij maken met hun bijdrage het verschil; hiermee kan ieder 
jaar een fantastische week worden georganiseerd waar slechts een 
kleine entreebijdrage tegenover staat. Door de opgavestrook achterin 
het boekje in te vullen of uw gegevens te mailen geeft u ons de 
mogelijkheid om de Vakantieweek te blijven organiseren.

Wilt u eenmalig de Vakantieweek financieel steunen, dan kunt u het 
gewenste bedrag overmaken naar NL17 RABO 0363 7073 60 ten name 
van Stichting Vakantieweek Uithuizermeeden.

1
INFORMATIE
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VOORWOORD 1
INFORMATIE

WIE ZIJN WIJ
Wij zijn een groep van 26 jongeren in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar, 
afkomstig uit Uithuizermeeden en omstreken. Elk jaar organiseren wij in 
de zomervakantie de Vakantieweek, een gevarieerde week met 
activiteiten voor jong en oud in Uithuizermeeden. 

STEUN
We kunnen tijdens het organiseren van de Vakantieweek altijd rekenen 
op de steun van de inwoners, ondernemers en kerken van 
Uithuizermeeden.

EIGEN RISICO
Het meedoen aan de activiteiten is op eigen risico. De stichting kan niet 
voor eventuele ongevallen aansprakelijk worden gesteld. Het spreekt 
voor zich dat wij al het mogelijke zullen doen om dergelijke onplezierige 
zaken tot een minimum te beperken. Wij doen er deze week alles aan 
om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Wij gaan er vanuit dat de 
richtlijnen ook worden nageleefd bij de uitvoering van onze onderdelen.

VRIJWILLIGER WORDEN
Ben jij enthousiast geworden en wil jij volgend jaar meehelpen de 
Vakantieweek te organiseren? Praat dan even met een vrijwilliger van 
de Vakantieweek of stuur een mailtje. Een voorwaarde is dat je 16 jaar 
of ouder moet zijn en dat je volgend jaar tijdens de Vakantieweek 
beschikbaar bent.
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ROUTE DAUWTRAPPEN
1. Loop vanaf het Anker richting Coralie en sla daar rechtsaf richting 
het spoor.
2. Loop richting Meijstyle en loop rechts de Burchstraat in.
3. Loop aan het eind van deze weg met de bocht mee de Grote 
Hadderstraat in.
4. Sla de eerste weg rechtsaf (pad naar voetbalvereniging 
Heracliden).
5. Aan het eind van dit pad slaat u linksaf en de eerste weg meteen 
rechts (het Rensumapark in).
6. Deze weg houd u rechts aan tot u op de Rensumalaan komt.
7. Op de T- splitsing (Rensumalaan) slaat u linksaf.
8. Dan ziet u aan uw rechterhand een hek richting het bos 
(wandelpad). Je loopt dit pad door tot het 2e pad naar rechts (zie 
de wandelroute op de foto).

DAUWTRAPPEN
We kunnen niet op de oude vertrouwde manier gaan dauwtrappen
dus hebben we voor u een mooie natuurlijke route uitgezocht! Het
voordeel van een route in het boekje is dat u zelf de tijd kan indelen,
u hoeft dus niet om 7:00 uur al de wandelschoenen aan te hebben.
Het is een route door Uithuizermeeden heen. Schoenen die vies
mogen worden zijn handig voor deze route. De routebeschrijving
start bij Het Anker, maar u kunt zelf de route oppakken vanaf een
ander punt.

VOORWOORD 1
ZATERDAG 8 AUGUSTUS
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ZATERDAG 8 AUGUSTUS
9. Vanaf hier volgt u het pad tot u bij het spoor uitkomt.
10. U loopt langs het spoor richting de spoorwegovergang, hier 
steekt u het spoor over.
11. Na het spoor slaat u meteen linksaf (graspad).
12. Hier gaat u het eerste pad rechts en volgt u het pad (zie de 
wandelroute voor duidelijkheid) totdat u weer op de Rensumalaan 
terecht komt.
13. U loopt een klein stukje naar links en slaat dan rechts het pad 
rondom de borg in.
14. Hier gaat u op het midden van dit pad naar links richting het 
torentje op de heuvel.

15. U loopt rechtdoor tot u niet verder kan en slaat dan rechtsaf.
16. U neemt het eerste pad naar links richting de Oudedijksterweg.
17. U gaat langs het hek en slaat rechtsaf de Oudedijksterweg op
18. Vervolgens loopt u rechtdoor en ziet u vanzelf Het Anker weer 
verschijnen.
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ZATERDAG 8 AUGUSTUS

ONTBIJT + OPENING
Tijd 9:00 uur
Prijs € 2,50 voor een 1- of 2-persoonsbox

€ 4,00 voor een 3- of 4-persoonsbox

De Vakantieweek 2020 gaat om 9:00 van start, we hijsen de vlag live op 
onze Facebookpagina.

Het Vakantieweek ontbijt gaat ontour! We brengen het ontbijt dit jaar 
speciaal naar jullie toe, een heerlijk vers ontbijtje samengesteld door je 
favoriete Vakantiewekers! Een ontbijtbox met onder andere een vers 
croissantje, een zachte krentenbol en nog veel meer! 
De ontbijtjes worden bezorgd in Uithuizermeeden, Oosternieland en 
Oldenzijl. Nieuwsgierig?  Bestel de box dan voor jezelf, je gezin of bestel 
het voor iemand die volgens jou echt een ontbijtje heeft verdiend! Geef 
je de box cadeau? Laat dit weten met een persoonlijk bericht bij het 
ontbijtje. 

Mail het adres en soort box naar info@vakantieweekuithuizermeeden.nl. 
Dit mag ook doorgegeven worden via bellen of WhatsApp op het 
nummer 06-21841184. De boxen moeten besteld worden voor dinsdag 5 
augustus 17:00 uur.
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ZATERDAG 8 AUGUSTUS

POPPENKAST
Tijd 10:00 uur
Plaats YouTube
Leeftijd 3 t/m 10 jaar

Hallo kinderen! Jan Klaassen en Katrijn hebben gehoord dat de 
Vakantieweek toch doorgaat! Om dat te vieren wil Jan Klaassen een 
lekker ontbijtje maken voor Katrijntje, maar dit gaat niet helemaal 
zoals het zou moeten... Ben jij benieuwd hoe dit afloopt? 
Kijk dan vanochtend om 10:00 uur mee via het YouTube-kanaal van 
Vakantieweek Uithuizermeeden. 
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ZATERDAG 8 AUGUSTUS

PUBQUIZ
Tijd 19:30 uur
Prijs € 4,00 per team

Vanavond is het weer tijd voor de enige echte Vakantieweek
pubquiz! Alleen dit jaar wel in een ander jasje dan wij natuurlijk
gewend zijn, maar zeker niet minder leuk!
Wij kunnen u dit jaar helaas niet in het echt verwelkomen, maar zullen
uw kennis testen door middel van een online pubquiz. Weet u veel
over het onderwerp geschiedenis? Of bent u een talent in de
muziekronde? Plof dan lekker thuis met uw familie of vrienden op de
bank en verzin een leuke teamnaam! Dan maken wij er een gezellige
avond van en misschien gaat u wel met de hoofdprijs vandoor!

Hoe werkt ‘t?
- Wij maken een livestream event aan.
- Van tevoren kunt u zelf een team samenstellen van maximaal 6

personen.
- Het team dient voor 8 augustus 10:00 opgegeven te worden via de

mail info@vakantieweekuithuizermeeden.nl, ook kunt u bellen of
WhatsAppen naar 06-21841184. Graag hierbij de naam van uw
team vermelden en het emailadres van de teamcaptain.

- U kunt onderling een eigen video call aan maken met uw team of
op gepaste afstand samenkomen.

Op 8 augustus ontvangt u van ons in de middag een email met
verdere praktische informatie en de link naar het livestream event.



VOORWOORD 1
ZONDAG 9 AUGUSTUS

GEZAMENLIJKE VAKANTIEWEEKDIENST
Tijd 11:00 uur
Voorganger Anne Nijland
Thema ‘Dankbaarheid’

We gaan op dit moment door een bijzondere tijd. Ondanks deze gekke 
tijd mogen we dankbaar zijn. Dankbaar voor de mensen om ons heen. 
Dankbaar voor de omgeving waarin we wonen. Dankbaar voor God. 
We mogen deze dankbaarheid ervaren door Hem én met Hem. Soms 
moet de wereld misschien even stilstaan om ons bewust te maken van 
deze dankbaarheid. 

We hebben besloten om dit jaar de Vakantieweekdienst online te 
houden. Wellicht heeft u in de voorgaande maanden de kerkdiensten 
al online gevolgd. In deze Vakantieweekdienst zal Anne Nijland 
voorgaan. De dienst zal niet anders zijn dan een normale dienst 
aangezien we samen gaan bidden, samen gaan luisteren naar Gods 
woord en samen gaan genieten van muziek. 

We hopen dat u thuis mee kijkt of luistert en dat we zo met elkaar toch 
verbonden zijn.
De kerkdienst is om 11:00 uur live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl, 
maar ook later terug te kijken en te luisteren.
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MEIJSTERTOCHT
Een zoektocht kan leiden tot vele verschillende uitkomsten, maar in dit 
geval is er maar één uitkomst mogelijk. Kijk in alle hoeken en gaten van 
het dorp naar het antwoord op het grote mysterie. Zoek aan de hand 
van foto’s de letters die door het dorp verspreid zijn. Vorm met deze 
letters een zin en beantwoord de vraag die dit mysterie gaat oplossen. 

Het mysterie is vanaf maandagochtend 10 augustus zichtbaar in heel 
Uithuizermeeden en kan vanaf dan opgelost worden. Weet jij het 
antwoord? Stuur een mail naar info@vakantieweekuithuizermeeden.nl 
wanneer je mee wil doen. Ook kan je bellen of WhatsAppen naar 06-
21841184.
Je kan deelnemen aan de Meijstertocht van maandag tot en met 
woensdag.



VOORWOORD 1
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POPPENKAST
Tijd 18:00 uur
Plaats YouTube
Leeftijd 3 t/m 10 jaar

Hallo kinderen!
Jan Klaassen en Katrijn hebben gehoord dat de Vakantieweek
vandaag aan het knutselen gaat! Alle kinderen worden thuis
omgetoverd tot echte kunstenaars. Jan Klaassen wil natuurlijk
dolgraag meedoen en ook een echte kunstenaar worden! Hij haalt
al zijn knutselspullen uit de kast en gaat aan de slag. Maar dan…
gebeurt er wel iets héél bijzonders! Zijn jullie ook benieuwd? Kijk
vanavond allemaal mee via YouTube.

VERRASSINGSBOX
Tijd Bezorging tussen 13:00-15:00 uur
Leeftijd 3 t/m 12 jaar
Prijs € 1,00 per box

Dit jaar is het anders dan anders maar wij willen jullie toch een leuke
middag bezorgen. Daarom hebben we voor jullie een verrassingsbox
samengesteld met allemaal leuke dingen om te spelen en kleuren. Met
deze box kan je je eigen creaties maken. De boxen zijn gemaakt voor
twee leeftijdscategorieën, 3-6 jaar en 7-12 jaar.
Als je een box wil ontvangen kun je je opgeven bij het emailadres
info@vakantieweekuithuizermeeden.nl of je kunt je telefonisch opgeven
via 06- 21841184. Als je een box wil bestellen moet je je opgeven voor
donderdag 6 augustus 12:00 uur. In de mail graag de naam/namen,
leeftijd(-en), telefoonnummer en adres waar de box bezorgd kan
worden. De box wordt dan maandagmiddag 10 augustus tussen 13:00-
15:00 uur bij je bezorgd! We bezorgen de boxen in Uithuizermeeden,
Oosternieland en Oldenzijl. Op deze manier kan de Vakantieweek thuis
beleeft worden!
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FIETSTOCHT
Ook dit jaar hebben we weer een leuke fietstocht uitgezet. Anders dan 
andere jaren hebben we niet één maar twee routes uitgezet door het 
mooie Hogeland. De afstanden variëren van 26 tot 45 km, echter 
fietsen we dit jaar niet in een groep, maar op eigen gelegenheid. Als 
startpunt hebben wij het Johan van Veenplein genomen en jammer 
genoeg kunnen we dit jaar geen pauzeplaats voor u creëren. Dit 
betekent dat er ook geen toilet onderweg aanwezig is. We wensen u 
ondanks alles toch een hele leuke fietstocht toe met mooi weer. Dus 
pomp de banden maar goed op en laat u verrassen door het mooie 
Groningerland.

ROUTE 26 KM

MAANDAG 10 AUGUSTUS
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MAANDAG 10 AUGUSTUS
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MAANDAG 10 AUGUSTUS
ROUTE 45 KM
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MAANDAG 10 AUGUSTUS

AVONDSLUITING
Tijd 22:00 uur
Plaats Kerkdienstgemist

Sluit u met ons de avond af? Tijdens deze avondsluiting zullen we zingen, 
bidden en luisteren naar het woord van God. We zullen stilstaan bij deze 
bijzondere editie van de Vakantieweek en dankbaar zijn voor de 
manieren waarop we ons verbonden mogen voelen met elkaar en met 
God. U kunt de avondsluiting online meemaken om 22:00 uur via 
www.kerkdienstgemist.nl. 



VOORWOORD 1
DINSDAG 11 AUGUSTUS

BAKBOX
Tijd Bezorging tussen 13:00 uur en 15:00 uur
Leeftijd 3 t/m 12 jaar
Prijs € 1,00 per box

Bak er wat van! Bestel bij ons de enige, echte Vakantieweek
Bakbox en bak samen met je papa, mama, opa, oma, broertjes
en zusjes of de buren, de lekkerste en mooiste baksels. In deze box
krijg je ingrediënten om wat lekkers te bakken en daarna mooi te
versieren. De box wordt bij je thuis afgeleverd. Als je een box wil
bestellen kun je je opgeven voor vrijdag 7 augustus 20:00.
Opgeven voor deze box kan via het telefoonnummer 06-21841184
door te bellen of WhatsAppen. Ook kan je je opgeven via het
emailadres info@vakantieweekuithuizermeeden.nl. In de mail
graag de naam/namen, telefoonnummer en adres waar de box
bezorgd kan worden. We bezorgen de boxen in Uithuizermeeden,
Oosternieland en Oldenzijl. De box wordt dan dinsdagmiddag 11
augustus tussen 13:00-15:00 uur bij je bezorgd!
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DINSDAG 11 AUGUSTUS
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CRAZY MEIJ
Het allerleukste spel voor thuis! Crazy Meij! 66 moeilijke, grappige en 
originele opdrachten die allemaal uitgevoerd kunnen worden op 
verschillende manieren! Ben jij of is jouw team het slimst of het meest 
origineel? Dan mogen jullie jezelf de winnaars van deze Crazy Meij 
noemen!

Wil je meedoen om een prijs te winnen? Maak dan de meeste originele 
foto’s of video’s van de opdrachten met een *.  Verstuur deze voor 11 
augustus 20:00 via WhatsApp naar het nummer 06-21841184 en maak 
kans op een leuke prijs!

Opdrachten
Laat allemaal een lepel 15 seconden op je neus hangen.
Poets je tanden en spoel je mond.
Noem 10 keukenspullen op.
Maak je teamgenoot in een minuut zo mooi mogelijk op.
Maak de mooiste bellen met een belleblaas.
Laat 1 ei op een lepel balanceren (hou de lepel met 1 hand vast) en 

loop hier allemaal de trap mee omhoog.
Druk tien keer op. 
Maak van 6 bekers een piramide.
Maak in 3 minuten een zo hoog mogelijke stapel van alle boeken in 

huis*
Maak een stoepkrijt tekening van het Vakantieweek logo*.
Maak een foto met je lievelingsserie op Netflix.
Plant een zaadje.
Maak muziek met verschillende spullen uit je huis*.
Noem 10 etenswaren met de letter K.
Maak een menselijke pyramide*.
Stop zoveel mogelijk snoepjes in je mond.
Doe hink stap sprong.
Probeer het Wilhelmus met z’n allen tweestemmig te zingen.
Doe de polonaise*.
Trek in twee minuten zo veel mogelijk kleren over elkaar aan*.
Maak een groepsfoto met het nieuws op de achtergrond.
Maak een boeket *
Geef minstens 10 planten water.
Maak een foto waar je iets van de vakantieweek uitbeeld*.
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Maak je eigen kookprogramma*.
Maak een foto met zoveel mogelijk kussens om je heen*.
Probeer een bladzijde van een boek voor te lezen in een andere 

taal.
Hark de tuin.
Bouw een zo hoog mogelijke toren*.
Zet iets lekkers op tafel voor iedereen.
Bouw je eigen tent.
Maak een stapel met alle wc-rollen die je in huis hebt*.
Zeg 3x achter elkaar ‘’De whiskymixer mixt de mixwhisky in de 

whiskymixer’ of ‘Wat was was voordat was gewassen was? Voordat 
was gewassen was was was ongewassen was.

Ga op de foto met huisnummer 200.
Ga op de foto met een grote boom.
Zoek de schijf van 5 bij elkaar*.
Stofzuig de bank.
Ga een ruit wassen.
Maak een groepsfoto waarbij niemand op de grond staat*.
Eet allemaal 1 toetje met hagelslag.
Maak van je tuin een echte jungle.
Gooi 20 keer over.
Laat 1 iemand een droog beschuitje eten en probeer te fluiten.
Pak een stoel en ga daar met z’n allen op zitten*.
Mix 2 drankjes door elkaar heen en drink een glas leeg.
Spel ‘Vakantieweek Uithuizermeeden’ achterstevoren.
Doe een atletiek onderdeel.
Toupeer het haar van 1 teamlid.
Zing een liedje en geef een show.
Doe 10 squats.
Maak een liedje met fietsbellen.
Doe de toren van Pisa met de Mariakerk.
Zet de wereld op zijn kop*.
Doe de Haka en film het.
Geef een dier iets te eten.
Doe een huwelijksaanzoek.
Maak iets te eten in de keuken
Maak een handstand op een bijzondere plek*.

DINSDAG 11 AUGUSTUS
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DINSDAG 11 AUGUSTUS
Schrijf 5 liedjes op wat gaat over eten.
Maak een zomerse groepsfoto*.
Ga buiten bowlen.
Scoor een doelpunt.
Speel een potje Annemaria Koekkoek

. Teken 3 stuks fruit. 
Zeg het alfabet achterstevoren op.
Ga op de foto met 3 straatnamen met een u*.
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DINSDAG 11 AUGUSTUS
POPPENKAST
Tijd 18:00 uur
Plaats YouTube
Leeftijd 3 t/m 10 jaar

Het is een échte zomerdag. Zo’n dag waarop de lucht blauw is, het 
zonnetje schijnt en de bloemetjes dansen in de tuin. Jan Klaassen en 
Katrijn besluiten lekker te gaan picknicken vandaag! Voor de picknick 
plukken ze aardbeien uit de tuin en gaan ze op zoek naar besjes in het 
bos. Zitten jullie vanavond weer klaar voor een nieuw avontuur van Jan 
Klaassen en Katrijn? Kijk vanavond om 18:00 allemaal mee via het 
YouTube kanaal van Vakantieweek Uithuizermeeden. 



25

DINSDAG 11 AUGUSTUS
AVONDSLUITING
Verbondenheid, dat is het thema van de avondsluitingen van dit jaar. 
Deze avond zal er geen nieuwe avondsluiting online te zien zijn, maar 
willen we graag het volgende gedicht met u delen.  

Verbonden

Dat ik naast jou mag 
bestaan, betekent
dat ik met je mag 

delen, dat ik aan je mag
geven, en van je mag 

krijgen, maar ook 

dat ik je pijn kan doen, 
dat mijn aanwezigheid een 

macht krijgt groter dan 
mijzelf, mijn leven 

wonderbaarlijke vermenigvuldigingen ondergaat.

Dus als ik weer eens dreig
te dwalen, met mijzelf voor ogen 

jou niet meer zie staan, 
wil je dan op me blijven

wachten? Want zonder jou
ben ik maar voor de helft 

mezelf.

‘’God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is.’’ 
Genesis 2:18.
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JEUGD VAN VROEGER
Heeft u zin om cultuur te ontdekken in de omgeving? Dat kan! Wij 
hebben dit jaar zes ideeën voor u op papier gezet. Heeft u zin om de 
buitenlucht in te gaan bij een van de oudste tuinen in Nederland? Of 
wilt u liever naar een museum? Dan zijn deze onderstaande locaties 
wellicht wat voor u!   

Hortus Haren
De Hortus botanicus Haren is een van de oudste en grootste 
botanische tuinen van Nederland. De Hortus is ruim 20 hectare groot 
met verschillende soorten tuinen. Er is een wilde plantentuin, een 
Keltische tuin en een Chinese tuin met een authentiek Chinees 
theehuis. 

Locatie informatie:
- Adres: Hortus Haren

Kerklaan 34
9751 NN Haren

- Openingsdagen: 15 maart tot 1 november
- Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur
- Website: https://www.hortusharen.nl/

De theefabriek
De theefabriek in Houwerzijl is Nederlands enige theemuseum en voor 
theeliefhebbers een echte beleving. Deze theefabriek is uniek door 
een theeschenkerij met de meest uitgebreide theekaart ter wereld en 
een geurige theewinkel.  

Locatie informatie:
- Adres: De Theefabriek

Hoofdstraat 15-25 
9973 PD Houwerzijl

- Openingsdagen: dinsdag t/m zondag
- Openingstijden: 10:00 tot 17:00 uur
- Website:https://www.theefabriek.nl/
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Museum Helmantel
U kent hem vast, Henk Helmantel. Ook wel de Groninger Rembrandt 
genoemd! Zijn museum zit gevestigd in Westeremden. Interieurs en 
stillevens van kerken en kloosters zijn het onderwerp van zijn schilderijen. 
Met mooi weer kunt u ook de tuin van het museum bewonderen onder 
het genot van een hapje en een drankje. 

Locatie informatie:
- Adres: Museum Helmantel

Abt Emopad 2
9922 PJ Westeremden

- Openingsdagen: donderdag-, vrijdag & zaterdagmiddag
- Openingstijden: 13.00 uur tot 17.00 uur
- Website: https://www.helmantel.nl/

Visserijmuseum Zoutkamp 
In de monumentale Rijksbetonningsloods, centraal gelegen aan de 
oude binnenhaven, is sinds 1994 het Visserijmuseum Zoutkamp 
gevestigd. Als bezoeker krijgt u hier de gelegenheid om de 
geschiedenis en de ontwikkeling van de Zoutkamper visserij te bekijken. 
In het achter het museum gelegen vissershuisje van Siegerlida gaat u 
terug in de tijd van Zoutkamp en de vissers van toen! 

Locatie informatie:
- Adres: Reitdiepskade 11

9974 PJ Zoutkamp
- Telefoonnummer: 0595-401957
- Openingstijden:12.00 uur tot 17.00 uur
- Website: https://www.visserijmuseum.com/
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Museum Valse Kunst
Het museum valse kunst heeft in de loop der jaren een unieke 
verzameling valse kunst opgebouwd. Deskundigen in het museum 
geven tekst en uitleg over technieken, materialen en trucs die de 
vervalsers gebruiken.
Voor de liefhebber zijn er ook collecties moderne glaskunst en Drentse 
kunst te zien. Tot slot zijn er vaak wisselexposities van regionale 
kunstenaars te bewonderen.

Locatie informatie:
- Adres: Museum Valse Kunst

Brink 1 
8381 BE Vledder

- Telefoonnummer: 0521-383352
- Openingsdagen: woensdag t/m zondag
- Openingstijden: 10:00 uur tot 17:00 uur
- Website: https://www.museums-vledder.nl/

Speelgoedmuseum Kinderwereld
Speelgoedmuseum Kinderwereld is behalve voor kinderen ook zeer 
interessant voor volwassenen. Tijdens het bezoek aan Kinderwereld 
komen herinneringen uit de kindertijd letterlijk en figuurlijk tot leven. In 
het museumcafé of buiten op het terras kan er tussentijds genoten 
worden van onder andere een drankje, met uitzicht op de 
buitenplaats.

Locatie informatie:
- Adres: Museum Kinderwereld

Brink 31
9301 JK Roden

- Telefoonnummer: 050-5018851
- Openingsdagen: dinsdag t/m zondag
- Openingstijden: 11:00 uur tot17:00 uur
- Website: http://museumkinderwereld.nl/
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POPPENKAST
Tijd 18:00 uur
Plaats YouTube
Leeftijd 3 t/m 10 jaar

Poppenkast woensdag! Jaaaa! Jan Klaassen is vandaag jarig! 
Ondanks dat jullie niet bij hem op visite kunnen wil hij het graag 
samen met jullie vieren!! Maar ja, voordat je een verjaardagsfeestje 
geeft moet je wel even boodschappen doen. Jan Klaassen gaat op 
pad maar vergeet in het bos zijn portemonnee! Komt dit wel goed? 
Zou hij zijn portemonnee weer terugvinden? Kijk vanavond allemaal 
mee via YouTube. 

OP VAKANTIE IN MEIJ
Locatie Ergens in Uithuizermeeden
Leeftijd Alle leeftijden
Entree € 3,00 per groep

Hello! Wij hopen dat jullie een beetje een
woordje over de grens spreken. Dat komt vandaag wel goed van
pas. Jullie gaan namelijk op wereldreis in Meij! Tijdens deze reis word
je ondergedompeld in allerlei culturen en maak je kennis met de
tradities van andere landen. Jullie gaan vandaag op zoek naar een
woord. Tijdens de zoektocht naar dit woord komen jullie allerlei types
tegen die jullie kunnen helpen met het vormen van het woord.
Uiteraard krijg je dit niet zomaar cadeau! Wie weet is er nog een
mooie verassing nadat je met je groep het woord hebt geraden.
Ciao!

Schijf je voor dit onderdeel als groep in. Deze groep bestaat uit
minimaal 3 en maximaal 6 personen. Inschrijven kan door een mail te
sturen naar info@vakantieweekuithuizermeeden.nl of door te
bellen/WhatsAppen naar 06-21841184. Bij een groep van kinderen
onder de 16 jaar moet een ouder als begeleider mee. Er zijn twee
verschillende tijdsvakken waarop je je als groep kunt inschrijven:
13:00 - 16:00 uur (inloop van 13:00 tot 14:00)
18:30 - 21:00 uur (inloop van 18:30 tot 19:30)
Op de ochtend zelf hoor je als groep de locatie waar jullie zoektocht
gaat beginnen.
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CABARET DE VAKANTIEWEEK DRAAIT DOOR
Tijd 20:30 uur
Plaats YouTube

Cabaret is dit jaar verdeelt over drie afleveringen die te zien zullen zijn 
op ons YouTube kanaal Vakantieweek Uithuizermeeden. Anders 
wordt het zeker, maar wel even leuk als altijd! De hele wereld staat op 
zijn kop en zelfs de Vakantieweek draait door. Het cabaretpodium 
wordt vervangen door een ware studio waar onze verslaggever u zal 
bijpraten over de laatste nieuwtjes en zullen er tafelgasten hilarische 
gesprekken voeren. Volg de afleveringen allemaal en stap in het 
nieuwe normaal. Kortom dit wilt u niet missen. Kijk maandag, dinsdag 
en woensdag om 20:30 uur op het YouTube kanaal van 
Vakantieweek Uithuizermeeden naar de afleveringen van de 
Vakantieweek draait door!

AVONDSLUTING/HAGENPREEK
Tijd 22:00 uur
Plaats Kerkdienstgemist 

Het einde van de Vakantieweek is genaderd. Graag ontmoeten wij u 
deze avond weer online om samen de avond en daarmee ook de 
Vakantieweek van dit jaar af te sluiten. Wij hebben ons best gedaan 
om er een mooie, laatste avondsluiting van te maken, waarin het 
thema ‘verbondenheid’ weer zichtbaar zal zijn. Om het extra speciaal 
te maken, delen we met u een recept voor heerlijke soep! Zo kunt u 
toch nog, net zoals u bij de Hagenpreek gewend was, onder het 
genot van een kopje soep de avondsluiting meebeleven. U kunt de 
avondsluiting om 22:00 uur online meemaken  op 
www.kerkdienstgemist.nl. 
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AVONDSLUTING/HAGENPREEK RECEPT TOMATENSOEP

Ingrediënten 1 ui (gesnipperd)  
2 tenen knoflook (fijngesneden)  
750 gr Roma tomaten (in parten)  
750 ml water  
1 groentebouillontablet

  1 klein blikje tomatenpuree  
Scheutje kookroom
2 eetlepels olijfolie

Bereiding
Zet een soeppan op het vuur en fruit de ui en knoflook ongeveer 3 
min in de olijfolie. Voeg de tomaten parten toe en bak deze 5 min 
mee. Voeg het water en de bouillontablet toe en roer de 
tomatenpuree er door, laat nog een paar minuten koken. Pureer nu 
alles met een staafmixer en laat de tomatensoep een paar minuutjes 
doorkoken. Proef of de soep nog een beetje peper of zout nodig 
heeft. Serveer de tomatensoep in 4 borden of kommen. Schenk in elk 
bord of kom een klein scheutje kookroom. Garneer de soep 
eventueel met verse basilicum.
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EXTRA ACTIVITEITEN

KAMP
We gaan dit jaar op kamp in eigen tuin! Maak je eigen tent, pomp 
je luchtbed op en maak jouw kampeerplek zo gezellig mogelijk. 
Het is natuurlijk extra spannend om een nachtje in jouw eigen tent 
te slapen, als dat mag van je ouders natuurlijk. 
Stuur uiterlijk 12 augustus een foto van jouw eigen kamp naar 
info@vakantieweekuithuizermeeden.nl en wie weet win je iets leuks!

TUINACTIE
In deze tijd  heeft iedereen heel veel tijd gehad om hun voortuinen 
weer helemaal netjes te maken. Om deze tuinen extra te laten zien 
hebben wij iets bedacht. Versier je tuin het beste en win een mooie 
prijs. Hang ook zeker de Nederlandse vlag uit om het nog 
feestelijker te maken! Haal alle vrolijke spullen van zolder of uit de 
schuur en versier je tuin het mooist! Zaterdag 8 augustus rijd er een 
mystery guest door het dorp om de mooiste tuin uit te kiezen!
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Wilt u de Vakantieweek financieel steunen en donateur worden? 
Vul dan onderstaande gegevens in en help ons om komende jaren 
de Vakantieweek te blijven organiseren!

OPGAVESTROOK DONATEUR

OPGAVESTROOK DONATEUR
Naam:
Adres: 
Postcode/plaats:
Emailadres:
Bedrag:

€ 5,00 € 10,00 € 15,00 Anders, namelijk ..
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14 AUGUSTUS T/M 20 AUGUSTUS 2021

GRAAG TOT VOLGEND JAAR!
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