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Hartelijk welkom op Camping en Chaletpark Bergzicht 
  

We hopen dat u zich snel thuis zult voelen op ons park. Bent u voor de eerste 
keer bij ons? Schroom dan niet als er vragen zijn! Bent u al vaker geweest: 
dan weet u wel hoe het ongeveer gaat. 
U kunt, door aan activiteiten deel te nemen, de gezelligheid alleen maar 
verhogen.  
  
We hebben geprobeerd een gevarieerd programma voor u samen te stellen. 
Mocht u zelf nog een leuk idee hebben…geeft u dit dan zeker door.  
  
Goede dagen/weken met elkaar gewenst!  
  

Team Bergzicht! 

  
 Openingstijden  
Receptie en parkwinkel 

Ma. t/m Za.   08.30 tot 12.30 uur  

                      13.30 tot 16.00 uur* 

d 

Horecaboerderij ‘Het Reggedal’/Snackloket: 

             25 aug.  17.00 tot 19.00 uur 

26 aug - 6 sept.  16.00 tot 19.00 uur 

     21.30 tot 22.30 uur 

  7 sept. 16.00 tot 19.00 uur  

De dag beginnen met heerlijk vers gebakken broodjes? Dit is mogelijk op ons park! 

We bakken ze iedere morgen bruin voor u. Ook hele of halve broden kunt u bij ons 

bestellen. Wanneer u uw bestelling vóór 11.00 uur doorgeeft, kunt u het de volgende 

morgen vanaf 08.30 uur ophalen.  

Ook bij ons verkrijgbaar: was- en droogmunten, fietsen(verhuur), kranten, etc.!  

 
*Op een enkele middag kunnen de receptie/parkwinkel gesloten zijn i.v.m. verplichtingen elders. Onze 

excuses voor het ongemak. 



 

 

Enkele aandachtspunten: 
Voor elk(e) bezoek/excursie waar kosten aan verbonden zijn, dient u zich op te 

geven. Vult u uw naam en het aantal personen in op de daarvoor bestemde 

inschrijfformulieren die u kunt vinden bij de receptie. Kosten zijn voor eigen 

rekening. 

 De uitstapjes die we maken zijn met eigen vervoer. Mocht u graag mee willen rijden, 

dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier zodat wij dit voor u kunnen 

proberen te regelen. Denkt u er aan om de bestuur(d)(st)er een vergoeding te 

geven? 

Zorgt u ervoor dat u vroegtijdig bij de receptie bent, zodat wij op de vermelde tijd 

kunnen vertrekken? Voor de meeste uitstapjes zijn namelijk bepaalde afspraken 

gemaakt als het gaat om tijd. Mocht er bij een activiteit geen tijd vermeldt staan dan 

betekent dit dat u op eigen gelegenheid en op uw eigen tijd deze activiteit kunt 

doen. 

 Voor sommige excursies moet de groep uit een minimaal aantal deelnemers 

bestaan. Dit wordt aangegeven in het programma. Bij een te gering aantal kan dus 

helaas de excursie niet doorgaan!  

 Wij hebben geprobeerd een gevarieerd programma samen te stellen en we hopen 

dat u vol enthousiasme mee wilt doen! 

Rest ons nog u hele fijne en gezellige dagen toe te wensen.  

  Team Bergzicht 
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Zaterdag 24 aug.: Aankomst 55+’ers!  
Voor de gasten die inmiddels aangekomen zijn willen 

wij u attent maken op het volgende: 
 

Bij museumboerderij ‘de Karstenhoeve’, Dr. Larijweg 

21 in Ruinerwold, is er ‘Boerendrokte’. Het volgende  

staat erover op het internet: ‘Een uniek evenement in 

en rondom museumboerderij de Karstenhoeve. Wij gaan 

100 jaar terug in de tijd. U loopt als het ware door een 

toneelstuk wat de hele dag gespeeld wordt door meer dan 

40 vrijwilligers. In het voorhuis wordt druk gewerkt door 

de meiden, er wordt gepoetst, genaaid en gekarnd. Boer 

Karsten en zijn vrouw ontvangen familiebezoek en die 

komen niet lukraak, nee, ze hebben een boodschap. Opoe 

bemoeit zich er mee, maar vrouw Karsten laat zich niets 

zeggen! In het TBC huisje wacht de TBC-patient op de 

dokter en de zuster. Ook de knechten hebben dagelijks 

werk zat! En dan is het de hele dag ook nog een komen en 

gaan van mensen die op de boerderij werk of andere 

drukte hebben. Zo komt de negosiekerel langs met de 

nieuwste handel, de dominee komt polshoogte nemen en 

vraagt zich af waarom boer Karsten niet vaker in de kerk 

komt. Als dan ook nog de kalverschetser, de veearts en de 

petroleumventer langs komen, is het een hele 

Boerendrokte! Kinderen kunnen helpen met de klussen en 

er is een ouderwetse speelhoek. 

Op de deel zijn ouderwetse gerechten te verkrijgen,  

zoals bloedworst, watergruwel, pannenkoeken en  

bruine bonen met spek.’ 

 

De afstand is ± 47 km enkele reis vanaf ons park. 

Entree € 5,00 p.p.  



 

 

 
Zondag 25 aug.: Kerkdiensten: zie op blz. 15 voor een overzicht van 

kerkdiensten in de regio of op de affiches aan het 
raam bij de receptie! 

  
 19.00 uur: Samen zingen buiten, bij ‘het Reggedal’. 

          
Maandag 26 aug.: Ter info voor de liefhebbers: Vanmorgen is er 

warenmarkt in Rijssen en Hardenberg. 
 

20.00 uur: Openingsavond in boerderij ‘het Regedal’. 
De koffie staat klaar waarna we met elkaar  
deze weken willen openen. 
We hopen u allen te ontmoeten! 

 

Dinsdag 27 aug.: Warenmarkt in Ommen tot ± 12.30 uur (op het plein 
voor de Jumbo)!  
 
Om 14.00 uur staat de koffie/thee klaar in ‘het 
Reggedal’. 

   Daarna gaan we met elkaar 
het ‘Molka-spel’ spelen.

 Veel van onze gasten kennen  
het waarschijnlijk niet,  

   vandaar deze introductie tot 
   het Molka spel. Dit is een heel  
   gezellig spel waar veel plezier aan 

beleefd wordt. 
   We hebben natuurlijk wel enthousiaste deelnemers  
   nodig met een goed humeur. Daarom: we zien u  

graag! Een mooi moment om elkaar beter te leren 
kennen.  

 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi99YWmzL_UAhXMERQKHUUzD5oQjRwIBw&url=http://home.kpn.nl/gerritjan46/activiteiten.htm&psig=AFQjCNH4gIqSe62YT0vFkToprFFdufr90A&ust=1497607331421893
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vervolg 27 aug.: 19.45 uur: Vanavond houden we met elkaar een 
spelletjesavond in ‘het Reggedal’. Heeft u een leuk 
spel? Neemt u dat dan gerust mee. Er zijn vast 
liefheb(b)(st)ers die met u mee willen doen.  

 Natuurlijk staat de sjoelbak klaar of wilt u liever een 
potje poolen? U komt toch ook? 

 

Woensdag 28 aug.: Om 14.15 uur staat de koffie/thee klaar in ‘het 
Reggedal’ waarna om 14.30 uur mevrouw Anita 
Wichers van Landschap Overijssel en schaapherder 
van de schaapskudde tegenover het park, een 
presentatie geeft over de schaapskudde en de flora 
& fauna van de Lemelerberg. 

 Dit belooft een interressante middag te worden. We 
laten ons verrassen. 

 

 Om 19.45 uur staat de koffie klaar in ‘het Reggedal’ 
waarna we met elkaar gaan quizzen en uw kennis 
gaan testen over van alles en nog wat.  

 
Donderdag 29 aug.: Om 13.30 uur gaan we op de 

fiets naar het melkveebedrijf 
van de familie Zandman, 
Marsdijk 4 in Beerze. Rond 
14.30 uur worden we 
verwacht in de ontvangstruimte boven de koeienstal, 
waar de koffie/thee met kruidkoek klaar staan. 
Vanuit deze ruimte kunnen we het wel en wee in de 
stal volgen. We krijgen een presentatie over het 
reilen en zeilen van het  bedrijf. De familie Zandman 
runt ook een kleinschalige camping en een 
boerderijwinkel. 

 

 De kosten, incl. de kofie/thee met koek, zijn € 5,00 
p.p.  Graag ’s morgens betalen aan de receptie. 



 

 

 
vervolg 29 aug.:   Om 18.00 uur kan er patat met  

een kroket/frikandel en  
appelmoes gegeten worden in  
‘het Reggedal’. Na afloop is er  
voor hen die willen nog een ijsje. 

        Per persoon zijn de kosten € 6,50  
die u aan de bar kunt voldoen.  
(Wilt u op de inschrijflijst bij de 

 receptie aangeven welke snack u wilt? 
 

Om 19.45 uur staat de koffie klaar in ‘het Reggedal’ 
waarna Bert en Anja Sluijer (eveneens trouwe 
parkgasten) een presentatie zullen geven over 
‘Metaaldetectie’. U ziet ze vast wel eens,  mensen die 
met detectoren door bos en weide lopen. Wat doen 
ze? Wat beweegt ze en vooral…waar zoeken ze naar? 
Bert en Anja zijn al jaren bezig met deze bijzondere 
hobby en willen u hier graag een beeld van geven. 
 

Vrijdag 30 aug.: Om 09.45 uur vertrekken we naar ‘Klein Rosinkhof, 
Leggeloo 54 in Dwingeloo. Dit is een kleine drie 
kwartier rijden vanaf ons 
park. Op deze 
zorgboerderij zullen wij 
ontvangen worden met 
koffie/thee en 
krentenwegge.  
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vervolg 30 aug.: Van heinde en verre kent men ‘Rosinkhof’ waar op 

ambachtelijke wijze verschillende soorten zachte 
roomadvocaat en likeuren bereid worden. Onder de 
naam ‘Drents Roomkaatje’ produceren Jan en Jenny 
Rosink heerlijke roomadvocaat met de smaken 
naturel, amaretto, perzik, boerenjongens en mango. 
Ook worden er diverse likeuren geproduceerd naar 
geheel eigen recept.  

 We krijgen een diaserie te zien van ± een half uur en 
natuurlijk is er een proeverij van 5 soorten advocaat 
en 3 soorten likeur. 

 Het geheel kost € 9,25 p.p. Wie is de ‘BOB’?   
Totaal aantal kilomers (vice versa) is ± 100 km, kosten 
brandstof ± € 13,- per auto. Zullen we de kosten 
samen delen? 
Dit uitstapje gaat door bij deelname van minimaal 
10p. 

 
   De rest van de dag staat er niets gepland daar er van  

u zijn die vandaag huiswaarts gaan. 
 
Zaterdag 31 aug.: Eindelijk: het is zaterdag 

en vandaag mag u 
heerlijk uitrusten en 
lekker uw dag zelf 
indelen.  
Geniet van deze vrije 
dag!  

  



 

 

Zondag 1 sept.:  Kerkdiensten: zie op blz. 15 voor een overzicht van  
kerkdiensten in de regio of op de affiches aan het  
raam bij de receptie! 

  
   Om 19.00 uur is er Zomerzangavond in de Ichthus 

Kerk in Lemele, Lemelerweg 74. Hier kunt u op eigen 
gelegenheid naar toe gaan. 

 
Maandag 2sept.: U kunt zich tot vanmorgen 12.00 uur opgeven voor 

 de high-tea van morgenmiddag.  
 

Om 14.00 uur worden we verwacht bij ’t Golfje in 
Beerzerveld, Waaijerinkweg 1a. Hier staat de 
koffie/thee met zelfgebakken cake klaar. Met elkaar 
gaan we gezellig minigolfen.  

 Dit is ± 15,5 km vanaf het park dus…u kunt met de 
fiets maar ook met de auto. De keuze is aan u. 

 Per auto is het ± 20 minuten dus dan vertrekken we 
13.30 uur. Eventuele fietsers zullen eerder moeten 
vertrekken. 

 Per persoon zijn de kosten € 7,75 (incl. koffie) of  
€ 7,50 (incl. thee). 

 
 Om 19.45 uur staat de koffie klaar in ‘het Reggedal’ 

waarna er een filmavond is. Welke film het wordt 
wachten we nog even af. 

 
Dinsdag 3 sept.: Vandaag is de start van de ANWB Vechtdal  

          Fietsvierdaagse. De startplaats is ‘Buitenplaats  
          Gerner’, Haersolteweg 13-17 in Dalfsen. 
          Er zijn vier dagen fietsroutes te rijden van 40 en 60  

km. Alle routes hebben hun eigen thema en ook zijn  
ze geheel gemarkeerd zodat u de route eenvoudig  
kunt volgen.  
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vervolg 3 sept.:  De routekaarten worden per dag bij de start  
uitgereikt. Elke dag wordt er gestart tussen 8.30 en  
11.30 uur. De laatste stempelpost sluit  
om 17.00 uur. Een dagkaart kost € 7,00, te verkrijgen  
bij de start. 

 

Vandaag is er warenmarkt in Ommen tot ± 12.30  
   uur (voor de Jumbo)!  
 

Om 10.00 uur staat de koffie klaar in ‘het Reggedal’. 
   Daarna gaan we met elkaar het 
   ‘Molka-spel’ spelen.   
   Veel van onze (nieuwe) gasten  

kennen het waarschijnlijk niet,  
   vandaar deze introductie tot  
   het Molka spel. Dit is een heel  
   gezellig spel waar veel plezier  

aan beleefd wordt. We hebben natuurlijk wel 
enthousiaste deelnemers nodig met een goed 

humeur  ! Een mooi moment om elkaar beter te 
leren kennen, zeker als dit de eerste keer is dat u op 
onze camping verblijft.  

 
   Om 13.00 uur gaan we naar RozemArrie,  

Ridderinkweg 1 in Arriën waar een overheerlijke  
high-tea voor u klaarstaat. We zijn er al vaker  
geweest maar het blijft een succes en ook de locatie  
is erg gezellig. Kosten zijn € 19,95 p.p. 
Moet u rekening houden met een dieet of i.d., dan 
kunt u dat van te voren aangeven bij de receptie. 

 
 
 
 
 



 

 

vervolg 3 sept.:  Om 19.45 uur staat de koffie  
klaar in ‘het Reggedal’  
waarna, om 20.00 uur, de heer Nico Rasch een 
presentatie zal geven over ‘Johannes de Heer’. 
Het internet geeft het volgende weer: 
‘Johannes de Heer (ook wel Johan de Heer) 
(Rotterdam, 23 mei 1866 – Driebergen, 16 
maart 1961) was een Nederlandse evangelist, die aan 
de wieg stond van de protestants-christelijke radio- 
(en later ook televisie)-omroep NCRV. Daarnaast was 
hij oprichter van Het Zoeklicht, een organisatie die 
aan de basis heeft gestaan van de evangelische 
beweging in Nederland.  
Als kind bezat De Heer reeds een muzikale aanleg, 
waardoor zijn ouders hem een orgeltje gaven. Hij 
kreeg enkele lessen, maar moest via zelfstudie verder 
komen. Noten lezen kon hij niet, zodat hij 
aangewezen was om muziekstukken uit het hoofd te 
spelen. Ook een hoog tempo was niet aan hem 
besteed, waardoor zijn orgelspel altijd rustig was.’ 

 

woensdag 4 sept.: Vandaag zijn de startplaatsen voor de fietsvierdaagse  
bij: camping ‘De Kleine Wolf’, Coevorderweg 25, in 
Stegeren en vakantiepark ‘De Kleine Belties’, 
Rheezerweg 79, in Hardenberg. 

 

Om 13.30 uur: vertrek vanaf de receptie voor een  
fietstocht door de omgeving. Onderweg strijken we  
vast een keer neer voor een kopje koffie met wellicht  
iets lekkers. Gaat u gezellig mee? 

 

Om 18.00 uur gaan we met elkaar heerlijk  
wokken/grillen bij ‘Wereldrestaurant De  
Lindenberg’, Balkerweg 17a in Ommen. 
Prijs: voor 3 uur t/m 64 jr. € 31,95 en 65+ € 30,95 p.p. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/23_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1866
https://nl.wikipedia.org/wiki/Driebergen
https://nl.wikipedia.org/wiki/16_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/16_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1961
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestants-christelijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/NCRV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Zoeklicht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orgel
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Donderdag 5 sept.:     Vandaag zijn de startplaatsen voor de fietsvierdaagse  

bij: camping ‘De Koeksebelt’, Zwolseweg 13, in 
Ommen en vakantiepark ‘t Reezerwold’, Larixweg 7, 
in Heemserveen. 
 
Zullen we vandaag met elkaar een wandeling maken 
vanaf ons park naar de Lemelerberg? De heide bloeit 
er prachtig. Om 14.00 uur vertrek vanaf de receptie. 
Er is vast wel iemand die hier het voortouw in wil 
nemen. We horen het graag. 

 
          En dan is het al zover… Om 20.00 uur wordt u  

         allemaal verwacht in ‘het Reggedal’ voor de      
         ‘afscheidsavond’. Heeft u een mooi stukje, gedicht,  
         eigen verhaal, leuke foto’s of wat dan ook….Deze   
         avond krijgt u de gelegenheid dit met ons te delen.  

 
Vrijdag 6 sept.:  Vandaag is de startplaats voor de fietsvierdaagse  

bij Vrijetijdspark ‘Beerze Bulten’, kampweg 1, in 
Beerze. Dit is tevens de laatste dag van deze 
fietsvierdaagse. 

 
Vandaag gaan er al van u huiswaarts. We hopen  

   dat u het naar uw zin gehad heeft en dat we  
   elkaar te zijner tijd weer mogen ontmoeten.  
 
Zaterdag 7 sept.: En dan is het alweer zaterdag . Velen van u gaan 

huiswaarts. Een hele goede en veilige terugreis 
gewenst en…dank voor uw prettige verblijf! 

 

 

 



 

 

Calamiteiten 

Algemeen alarmnummer:      1 1 2 

De AED hangt links van de receptie bij de postvakken. 

Deze ruimte is 24u per dag bereikbaar 

Bij noodgevallen dient u direct te bellen naar 112.  

Daarna dient u ten allen tijde de beheerder in te lichten via 0529 45 12 08 zodat hij 

de slagboom kan bedienen en de hulpdiensten kan opvangen. 

Politie, Ambulance en Brandweer 

Bureau Schurinkstraat 44 (achter de Albert Heijn)  0900 - 8844 

Huisartsen 

Huisartsenpraktijk Carrousel   0529 - 45 14 51 

Bezoekadres: Carrouselplein 6                

 

 H.J. Bezemer       0529 – 45 14 65 

Bezoekadres: De Voormars 12                  

 Huisartsenpraktijk Ommen   0529 - 45 13 25 

Bezoekadres: Baron Bentinckstr. 67 

Spoednr. avond/weekenddienst:  0900 - 3336333 

Dierenarts 

Dierenkliniek Ommen    0529 -45 60 00 

Bezoekadres: Baron Bentinckstr. 2  

Autopech? 

Auto Veurink Ommen    0529 – 45 60 80 

      06 – 54 34 53 65 

Voor overige belangrijke info: 

download de Bergzicht-app 
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Kerkdiensten  

Ommen    
 
Hervormde Kerk   25 aug. 13.30 uur:  

     Interkerkelijke dienst op de 
Vecht in Ommen op het ponton bij 
hotel De Zon. 
1 sept.  09.30u 

       
Gereformeerde Kerk  25 aug.: zie bij Herv. Kerk  

  1 sept.  09.30u 

Geref. Kerk Vrijgemaakt 25 aug.: zie bij Herv. Kerk. 
Tevens om 09.00/11.00 en 19.00 uur 
1 sept.  09.00u, 11.00u en 19.00u  

  

Evang. Gemeente  10.00u 

 Westerhaar 

Hersteld Hervormde Gemeente,  

Hoofdweg 133   09.30u en 18.30u  

     

Wanneer u wilt weten wie er voorgaan in bovenstaande kerken  

verwijzen wij u naar de informatie die bij de receptie hangt.  

Meer informatie over andere kerkgenootschappen vindt u  

op onze app of bij de receptie 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aantekeningen 


