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Welkom! 
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 op ons park? Schroom 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.  
 
Heeft u ideeën voor het programma? Geef ze door en maak het 
programma nog uitgebreider. We hebben geprobeerd een gevari-
eerd programma voor u samen te stellen. Het programma is      
verderop in dit boekje te vinden. 
 
Goede dagen/weken met elkaar gewenst!  

 

Team Bergzicht! 

Openingstijden  
Receptie en parkwinkel 
 
Ma. t/m Za. van  08.30 tot 12.30 uur en  
                       van 14.00 tot 16.00 uur 
 

De dag beginnen met heerlijke, 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 de receptie verkrijgbaar:                                                          

was- en droogmunten, fietsen(verhuur), kranten, etc.! 
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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, 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 voor de aangegeven tijd 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!  
 

Mochten er activiteiten gepland staan waarvan u denkt dat er 
geen enkele interesse voor bestaat, wilt u dit dan aan de receptie 
doorgeven? Heeft u zelf een idee voor deze weken of staat u iets 
niet aan… Schroomt u niet en laat het ons weten! 
 

Wij hebben geprobeerd een gevarieerd programma samen te stel-
len en we hopen dat u vol enthousiasme mee wilt doen! 
 
Rest ons nog u hele fijne en gezellige dagen toe te wensen.  
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Za 16 Juni Aankomst 55+’ers.  
 

Vandaag zijn er de ‘Open Tuinen Ommen en Omstre-
ken 2018’! Er zijn veel mooie tuinen opengesteld voor 
het publiek. Deze zijn te vinden in de regio Ommen, 
Hardenberg, Dalfsen en Lemelerveld. Bevlogen tuinbe-
zitters delen hun passie en laten u genieten van al het 
moois in hun tuin. U kunt hiervoor een routeboekje 
kopen bij o.a. The Read Shop (boekhandel) in Ommen 
à  € 5,- Dit routeboekje geeft tevens toegang voor 2 
personen.  
Verwondert u over de prachtige tuinen die u te zien 
krijgt…dit is zeker de moeite waard! 

Zo 17 Juni Kerkdiensten: Een overzicht van de verschillende dien-
sten vindt u achterin dit programmaboekje of op de 
affiches aan het raam bij de receptie!  
 
19.30 uur: Samen zingen in ‘Het Reggedal’ met aan-
sluitend samen koffie drinken. 

Ma 18 Juni Ter info voor de liefhebbers: Vanmorgen is er waren-
markt in Rijssen en Hardenberg. 
 
19.30 uur: Openingsavond in ‘Het Reggedal’. De koffie 
staat klaar waarna we met elkaar deze weken willen 
openen. We hopen u allen te ontmoeten! 
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Ter info voor de liefhebbers: Vanmorgen is er waren-
markt in Ommen (op het plein voor de Jumbo). 
 
10.00 uur: De koffie staat klaar in ‘Het Reggedal’.  
Daarna spelen we samen 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! 
 
20.00 uur: Het kamerkoor ‘Pro Musica’ uit Den Ham 
zal een optreden verzorgen in ‘Het Reggedal’. Dit koor, 
bestaande uit een groep van 23 enthousiaste zangers 
en zangeressen uit de wijde regio, komen ons een 
prachtige muzikale avond bezorgen. Het repertoire 
richt zich op verschillende stijlperioden uit de muziek-
geschiedenis, van Renaissance tot en met 21-eeuwse 
koormuziek. In de pauze is er koffie verkrijgbaar.  
U komt toch ook? 

Wo 20 juni 10.30 uur: Vanochtend hebben we een fietstocht door 
de omgeving. Onderweg strijken we vast een keer neer 
voor een kopje koffie met wellicht iets lekkers. Gaat u 
gezellig mee? We verzamelen bij de receptie.  
 
15.15 uur: Vertrek vanaf de receptie naar  
de ‘Bowlingboerderij’ in Nijverdal, Koersendijk 5. Hier 
hebben we twee bowlingbanen gereserveerd om 
16.00 uur (voor één uur).  Altijd een activiteit die we 
met elkaar als gezellig ervaren. Daarna gaan we aan de 
‘Twentsche Toafel’ een uitgebreid buffet met heerlijke 
gerechten. De verse paling zal zeker niet ontbreken. 
Volgens Twentsch gebruik kiest u zelf wat en hoeveel u 
wilt. U betaalt in totaal  € 25,- p.p. Dit bedrag mag u 
vooraf bij onze receptie voldoen. De drankjes tijdens 
de ‘Twentsche Toafel’ zijn voor eigen rekening en kunt 
u op locatie afrekenen. Tijdsduur: 2½ uur.  

Di 19  Juni 



Do 21 juni 10.00 uur: We vertrekken bij de receptie voor een   
leuke dag uit! Komt u op tijd zodat we de auto’s in 
kunnen delen?   
Vandaag beginnen we bij kasteel Warmelo in Diepen-
heim (Stedeke 11) waar we zandsculpturen gaan bekij-
ken die zijn gemaakt in de prachtige tuinen rond het 
kasteel. Er is tevens iets nieuws te zien, namelijk ‘3D 
Streetart’. In het park wordt u verrast met tekeningen 
die u verstelt doen laten staan. De entree is € 7,50 p.p. 
 
Er is een koetshuis met een horeca gelegenheid waar 
we het één en ander kunnen nuttigen (natuurlijk mag 
u zelf ook een broodje of i.d. meenemen). Aansluitend 
brengen we een bezoek aan... 
 
14:00 uur: … het Oranjemuseum Nieuwe Haghuis in 
Diepenheim (Prinsendijk 1). Dit museum is, na paleis 
het Loo in Apeldoorn en de musea in het Oranjestadje 
Buren en ’s Gravendeel, het vierde in zijn soort in Ne-
derland. Vrijwilligsters zullen ons uitleg geven over het 
ontstaan van het museum en de bezienswaardigheden 
van zowel het Koningshuis als het Twents boerenan-
tiek. De entree bedraagt €4,- p.p. 
 
Visa versa is het uitstapje van deze dag zo’n 100km, 
wat neerkomt op €12,50 aan brandstofkosten per   
auto.  
 
18:00 uur: Na een gezellige dag uit gaan 
we samen eten in ‘Het Reggedal’. Voor 
€6,- p.p. krijgt u friet met een kroket/
frikadel, appelmoes en een ijsje. U mag 
aan de bar afrekenen.  
(Wilt u op de inschrijflijst aangeven wat 
u wenst te eten: kroket of frikadel?) 
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Vrij 22 juni  Nadat u de koffie op hebt vertrekken we om 10.30 
uur (bij mooi weer) op de fiets naar de Beeldentuin in 
Witharen (Witharenweg 24, 7738 PG) waar in de tuin 
van 1,5 hectare (toegankelijk voor minder validen) 
ruim 100 beelden opgesteld staan. Dit jaar is er een 
speciale Expositie “Ommerschansportretten”. Ook 
exposeert Harrie Soepenberg uit Den Ham met zijn 
schilderijen in De Schaapskooi, waarin hij de sfeer en 
het licht van het Vechtdal, de Reest en de Regge weer-
geeft zoals hij deze ziet en beleeft. Het is zeker de 
moeite waard om hier eens te gaan kijken. Na afloop 
drinken we samen nog een kop koffie met appelgebak 
op de locatie. Kosten hiervan zijn €4,50 p.p. 

Za 23  juni Eindelijk…..het is zaterdag en vandaag mag u heerlijk 
uitrusten en lekker uw dag zelf indelen. Geniet van 
deze vrije dag! Voor activiteiten verwijzen we u naar 
de brochure Vechtdal Magazine 2018, die u bij aan-
komst in de ‘welkomsttas’ heeft ontvangen! Heeft u 
dit magazine nog niet…vraag er dan naar bij de recep-
tie. 
 
Ter info voor de liefhebbers: In het centrum van 
Vroomshoop is vandaag van 10-17 uur de Kuiermarkt 
met maar liefst 80 kramen. 
 



Zo 24 Juni Kerkdiensten: Een overzicht van de verschillende dien-
sten vindt u achterin dit programmaboekje of op de 
affiches aan het raam bij de receptie!  
 
19.30 uur: Samen zingen in de ‘Het Reggedal’ met 
aansluitend samen koffie drinken. 

Ma 25 Juni Ter info voor de liefhebbers: Vanmorgen is er waren-
markt in Rijssen en Hardenberg. 
 
Denkt u er aan om u voor 10.00 uur vanmorgen op te 
geven wanneer u mee wilt naar de high-tea? 
 
13:00 uur: deze middag gaan we naar ’De Gloepe’ in 
Diffelen (Rheezerweg 84a). Hier worden we verwacht 
voor een gezellige, heerlijke High Tea. Een high-tea als 
lunch is ook niet verkeerd. De kosten bedragen €21,50 
p.p. die u op locatie kunt afrekenen.  
 
Visa versa is dit uitstapje zo’n 35km, wat neerkomt op 
€4,50 aan brandstofkosten per auto.  
Wilt u op de fiets? Dan vertrekken we om 11.45 uur 
vanaf de receptie. 
 
19.45 uur: De koffie klaar in ‘Het Reggedal’ waar om 
20.00 uur de heer Den Hartog uit Leerdam, landheer 
op het chaletpark van locatie ‘Op ’n Esch 23’, een pre-
sentatie hoopt te houden  over het vak ‘rietdekken’.  
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Di 26 Juni Ter info voor de liefhebbers: Vanmorgen is er waren-
markt in Ommen (plein voor de Jumbo). 
 
10.00 uur: De koffie staat klaar in ‘Het Reggedal’.  
Daarna spelen we samen 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! 
 
’s Middags gaan we onze vaardigheden benutten in de 
(eigen) keuken, want willen graag om...  
 
17.30 uur: aan ‘het koud-buffet’ met allerlei gerecht-
jes die door u zelf zijn gemaakt.  
Uw gerechtjes kunnen om 17.15 uur ‘Het Reggedal’ 
worden gebracht waarna we daar aansluitend gaan 
eten. Iedereen die iets maakt eet natuurlijk ook mee. 
Maakt u gewoon iets voor u zelf (mag ook meer na-
tuurlijk), dan hebben we van alles wat. Laten we met 
elkaar deze uitdaging  
aangaan. Het is de bedoeling dat u gewoon van het 
buffet pakt en dus niet perse uw eigen gerecht(je) op 
eet, dat is het leuke van deze maaltijd. Als iedereen 
iets maakt kan het met gesloten beurs…waar vind men 
dat nog? Borden en bestek dient u zelf mee te nemen. 
Misschien is het wel handig om een beetje met elkaar 
te overleggen wie wat maakt.  
Drinken en/of ijs na afloop kan voor eigen rekening 
besteld worden aan de bar. Neemt u er alle tijd voor 
want vanavond heeft u een vrije avond zodat de 
bardames ook even op adem kunnen komen. 



Wo 27 Juni 10:30 uur: Een sportieve ochtend dit keer: we gaan 
wandelen o.l.v. Diny Altena op Landgoed Vilsteren. 
We verzamelen bij de kerk in dit pittoreske dorpje. 
Bent u goed ter been…trekt u dan de makkelijkste en 
stoute schoenen aan en laat u verrassen door al het 
moois dat hier te zien is.  Wie zin heeft kan na afloop 
even neerstrijken op het terras van Herberg ‘de Klomp’ 
in Vilsteren.  
 
19.30 uur: De koffie/thee staat klaar in ‘Het Reggedal’ 
waarna het ‘Ommer Mannenkoor’ voor ons een op-
treden verzorgt. De woensdagavond is hun gebruikelij-
ke repetitieavond en deze houden ze nu bij ons. Ze 
komen in hun vrijetijdskleding maar dit doet niets af 
van het feit dat het elke keer weer een feest is als zij 
beginnen te zingen. Om 19.45 uur willen zij uiterlijk 
starten. We hopen dat u hier allen rekening mee wilt 

Do 28 Juni 11:00 uur: Vandaag hebben we een fietstocht  ge-
pland die u brengt bij de familie Veurink (Rheezerweg 
50) waar we met elkaar gaan boerengolf spelen. De 
kosten hiervoor zijn € 6,- p.p., incl. koffie/thee met 
boerencake. 
Het lijkt een simpel spel, maar niets is minder waar. 
Want welke groep slaat zijn bal in de minste slagen in 
de emmer? En wie is het meest behendig met de    
boerengolfclub, een massief houten klompje aan een 
stok? Boerengolf staat garant voor een gezellige      
middag uit! Misschien is het wel handig om makkelijke 
schoenen aan te doen en i.v.m. teken uw armen/
benen te bedekken. Het weiland waar we dit spel    
spelen is glooiend, let hierop bij eventuele schoen-
keuze.  
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Vrij 29 Juni Een tijd van komen, en van gaan… Vandaag gaan een 
aantal van u weer huiswaarts. We hopen  
dat u het naar uw zin heeft gehad en dat we elkaar te 
zijner tijd weer mogen ontmoeten.  

Za 30 Juni Ter info voor de liefhebbers: In het centrum van Raalte 
wordt er een zomermarkt gehouden van 10–17 uur. 
 
Voor verdere activiteiten verwijzen we u naar de     
brochure ‘Editie Vechtdal Overijssel’ die u bij aan-
komst in de ‘welkomsttas’ heeft ontvangen! 

Hartelijk dank voor uw gezelligheid.          

Wij wensen u een goede terugreis toe en  hopelijk……  

TOT ZIENS! 

 

Team Bergzicht 

Do 28 Juni 
 Vervolg 

17:45 uur: We willen met elkaar barbecueën bij het 
zwembad. U dient zelf uw etenswaren mee te nemen 
zoals vlees, sausje(s), bestek en bord. Wij zorgen voor 
een salade en stokbrood. Hiervoor vragen wij een bij-
drage van € 3,50 p.p. die u kunt voldoen bij de 
bardames. 
 
20:00 uur: En dan is het al zover….. U wordt 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 gelegen-
heid dit met ons te delen.  



Heeft u of een gezinslid extra zorg nodig tijdens de vakantie?   
"Zorgvakanties Overijssel" biedt op ons park een uniek zorg-

project voor een 'zorgeloze' vakantie! 
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze receptie. 
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AED, EHBO en medische hulp 
 
Algemeen alarmnummer:      1 1 2 

 
Indien u 112 belt, stel ons dan op de hoogte zodat wij de slagboom 

kunnen openen en de hulpdiensten kunnen opvangen.  
 

De AED bevindt zich op de receptie 
Receptie gesloten? Bel dan 0529 – 45 12 08 

 
Politie, Ambulance en Brandweer 
Bureau Schurinkstraat 44 (achter de Albert Heijn)  
       0900 - 8844 
Huisartsen 
          M. Andriessen         0529 – 45 14 62  
          E. vd Berg          0529 – 45 14 51  

  Mw. Jansen Holleboom       0529 – 45 00 24 
Bezoekadres: Carrouselplein 6                
 
       H.J. Bezemer         0529 – 45 14 65 
Bezoekadres: De Voormars 12                  
 
           P.C.M. Habets                        0529 – 45 66 26 
           Mw. M.A. Bonnes    0529 – 46 34 94 
Bezoekadres: Baron Bentinckstr. 67 
 
Spoednr. avond/weekenddienst:    0900 - 3336333 
 

Voor overige belangrijke info:  
download de Bergzicht-app 



 
Kerkdiensten 

 

Ommen 
Hervormde Kerk  09.30 uur 
Gereformeerde Kerk 09.30 uur  
Geref. Kerk Vrijgemaakt 09.00 en 11.00 uur 
 17/6 en 24/6 15.00 uur gezamenlijke dienst 
Evang. Gemeente  10.00 uur 
 

Westerhaar 
Hersteld Hervormde Gemeente, Hoofdweg 133:  
 17/6 en 24/6 09.30 en 19.00 uur     
 

Wanneer u wilt weten wie er voorgaan in bovenstaande kerken verwijzen 
wij u naar de informatie welke bij de receptie hangt! 

 

Meer informatie over andere kerkgenootschappen vindt u  

op onze app of bij de receptie 



Aantekeningen 
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