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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 program-
ma nog uitgebreider. We hebben geprobeerd een gevarieerd programma 
voor u samen te stellen. Het programma is verderop in dit boekje te vin-
den. 
 
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 14.30 tot 16.00 uur* 
 
Horecaboerderij ‘Het Reggedal’  
Ma. t/m  vrij. van 16.00 tot 19.30u  
 

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 volgen-
de morgen vanaf 08.30 uur ophalen.  
 

Ook bij de receptie verkrijgbaar: was- en droogmunten, fietsen(verhuur), 

kranten, etc.! 

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

elders. Onze excuses voor het ongemak. 
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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 25 aug Aankomst 55+’ers.  
Ter info: In Raalte is de Stöppelhaene, een Sallands 
Oogstfeest, met tal van activiteiten. Vandaag is er een 
braderie (centrum), een brocante markt 
(Domineeskamp) van 11:00-17:00u en nog veel meer!  

Zo 26 aug Kerkdiensten: Een overzicht van de verschillende  
diensten vindt u achterin dit programmaboekje of op 
de affiches aan het raam bij de receptie!  
 
19:00 uur: Samen zingen in ‘Het Reggedal’ met aan-
sluitend koffie drinken. Er zal deze avond een collecte 
zijn voor stichting ‘Red een Kind’. 
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Ter info voor de liefhebbers: Vanmorgen is er waren-
markt in Ommen (op het plein voor de Jumbo). 
 
Voor 12.00 uur vandaag dient u zich op te geven voor 
het bezoek dat we morgen hopen te brengen aan de 
zandsculpturen in Elburg. 
 
14.00 uur: Samen Molka spelen, bij de boerderij. Te-
vens een mooie gelegenheid om tijdens dit spel elkaar 
beter te leren kennen. Voor een kop thee/koffie wordt 
gezorgd. Doet u gezellig mee? 
 
20:00 uur: de koffie staat klaar in ‘Het Reggedal’  
waarna er een presentatie van ds J. den Boer is over 
zijn uitzendingen als legerpredikant.  

Wo 29 aug 09:30 uur: We vertrekken naar de Havenkade in El-
burg waar we ‘zandsculpturen’ gaan bekijken die di-
verse verhalen uit de Bijbel uitbeelden. Het is één van 
’s werelds grootste binnen-zandprojecten. Met zo’n 
4000 m3 zand, tientallen sluisdeuren, 1000 jaren oude 
olijfbomen, botters en beeldhouwwerken, komen de 
verhalen van onze cultuur van bijbels en botters tot 
stand. Bent u er ook zo benieuwd naar?  

Di 28 aug 

Ma 27 aug 19:45 uur: Openingsavond in ‘Het Reggedal’. De koffie 
staat klaar waarna we met elkaar deze weken willen 
openen. We hopen u allen te ontmoeten! 



Do 30 aug 10:00 uur: We vertrekken, voor degenen die zich  
hebben opgegeven, naar Deventer. We parkeren aan 
de overkant van de IJssel op parkeerterrein ‘de Worp’, 
Twelloseweg. Dit is kosteloos en vanaf daar gaan we 
dan met een pontje de IJssel over (retourtje € 1,50 
p.p.) en lopen we vanaf de kade regelrecht de stad in.  
 
Laten we bij aankomst eerst ergens gezamenlijk koffie 
drinken, daarna mag u zelf weten wat u wilt doen. De 
één wil misschien naar museum de Waag, Brink 56 of 
naar het speelgoedmuseum, Brink 47? Of wilt u liever 
winkelen? Het kan allemaal.  
 

Wo 29 aug  
 vervolg 

De entree bedraagt € 16,50 p.p. Zijn we met 15p of 
meer dan betalen we € 14,50 p.p. Dit lijkt misschien 
best duur maar het schijnt zó ongelooflijk mooi te zijn 
en je bent er niet zomaar doorheen dus…het is zeer 
zeker de moeite waard. In de strandtent die ernaast 
staat drinken we bij aankomst koffie met een klein 
gebakje. Kosten hiervoor zijn € 3,25.  
 
Eventueel kunnen we na afloop ook in het stadje zelf 
iets ‘gebruiken’. Let op: de kosten à € 17,75 p.p. (bij 
meer dan 15p, anders wordt het € 19,75 p.p.) vooraf 
betalen aan de receptie (de korting krijgen we name-
lijk als we voor de groep in één keer betalen). 
Vice versa: 111,5 km, totaal € 15,00 brandstof. Mede-
passagiers…komt u uw chauffeur hierin tegemoet? 
 
19:45 uur: De koffie staat klaar in ‘Het Reggedal’  
waarna we om 20.00 uur beginnen met de spelletjes-
avond. Neemt u zelf een leuk spel mee?  
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Vrij 31 aug 10:30 uur: We gaan samen fietsen. Onderweg lassen 
we een koffiepauze in. Gaat u gezellig mee?De rest van 
de dag hebben we niets gepland. 

Za 1 sept Eindelijk…..het is zaterdag en vandaag mag u heerlijk 
uitrusten en lekker uw dag zelf indelen. Geniet van 
deze vrije dag!  
 
Ter info: In Ommen wordt vandaag van  
13.00 tot 18.00 uur het blaasorkestenfestival gehou-
den. 
 
Om 20:00 uur is er een Orgelconcert in de  
Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemeler-
veld. Martin Mans bespeelt het orgel en Noortje van 
Middelkoop de panfluit. Het thema van dit concert is 
‘Adieu Zomer’.Entree: € 14,00 p.p. incl. koffie/thee 
met koek bij aankomst en een hapje en drankje na 
afloop. Reserveren gewenst via 0572-371838. 

Do 30 aug 
 vervolg 

Vice versa: ± 76 km, totaal € 10,00 brandstof.           
Medepassagiers…komt u uw chauffeur hierin  
tegemoet? U kunt op eigen gelegenheid terug…. 
maar…let op want... 
 
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?) 
 
19.45 uur: De koffie staat klaar in de boerderij waarna 
dierenarts Casper Stroobosscher uit Ommen om 
20.00 uur van start wilt gaan met het vertellen over 
zijn beroep met alles wat er bij komt kijken.  



Zo 2 sept Kerkdiensten: Een overzicht van de verschillende   
diensten vindt u achterin dit programmaboekje of op 
de affiches aan het raam bij de receptie!  
 
In Lemele wordt er in de Ichthuskerk (Lemelerweg 74) 
om 19:00 uur een zomerzangavond gehouden. Hier 
willen we u voor uit nodigen, dit in plaats van de Sing-
in op de camping.           

Ma 3 sept Ter info voor de liefhebbers: Vanmorgen is er waren-
markt in Rijssen en Hardenberg. 

 
Let op: vandaag is de laatste dag dat u zich op kunt 
geven voor de uitgebreide high-tea die voor morgen 
staat gepland. 
 
’s Middags gaan we onze vaardigheden benutten in de 
(eigen) keuken, want we 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 naar ‘Het          
Reggedal’ worden gebracht waarna we daar aan-
sluitend gaan eten. Iedereen die iets maakt eet        
natuurlijk ook mee. Maakt u gewoon iets voor u zelf 
(mag ook meer natuurlijk), 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 vindt men dat nog? Bor-
den en bestek dient u zelf mee te nemen. Misschien is 
het wel handig om een beetje met elkaar te overleg-
gen wie wat maakt.  
Drinken en/of ijs na afloop kan voor eigen rekening 
besteld worden aan de bar.   
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Di 4 sept Ter info:  
Vandaag begint in het Vechtdal de ‘ANWB Vechtdal 
Fietsvierdaagse’! De routes hebben een afstand van 
40 en/of 60 km. De start is tussen 08.30 en 11.30 uur. 
Deze vierdaagse is t/m vrijdag 7 september.  
   
Vanmorgen is er warenmarkt in Ommen  
(op het plein voor de Jumbo). 
 
Voor 12.00 uur vandaag dient u zich op te geven voor 
het bezoek aan het Veenpark in Barger-Compascum 
waar we morgen heen hopen te gaan.  
 
12:00 uur:  We gaan met elkaar naar RozemArrie, 
(Ridderinkweg 1 in Arriën), een aarbeienboerderij en 
theeschenkerij, waar een heerlijke high-tea wordt ver-
zorgd. Dit is makkelijk te doen per fiets. Als u zin heeft 
kunnen we ook nog even buurten bij de buren…bij 
Woertink Landelijk Wonen. Kosten p.p. voor de high-
tea zijn € 19,50. Eet u vooral niet teveel want…het 
schijnt een behoorlijke ‘hap’ te zijn…we laten ons ver-
rassen. 
 
19:45 uur: De koffie en thee staat klaar in ’Het       
Reggedal’. Aansluitend komt mw. Gerda Boeve een     
presentatie geven met als titel: ‘Een Bijbelse bezinning 
over brood en praktische gebruiken’.  
Dit belooft een leerzame avond te worden die u zeker 
niet mag missen.  

Ma 3 sept 
 vervolg 

20:00 uur: De koffie staat klaar in ‘Het Reggedal’ en is 
er aansluitend een filmavond.   



Wo 5 sept 09:30 uur: We vertrekken vanaf de receptie voor een 
excursie naar het Veenpark in Barger-Compascum, 
Berkenrode 4. Dit is een rolstoelvriendelijk park. 
In dit park, bij Emmen, komt de Drentse veenhistorie 
tot leven. ‘Je rijdt en vaart er door nostalgische dorpen 
en een natuurlijk hoogveengebied met echte turf-
afgraving. De bakker, de kruidenier, de klompenmaker 
en de turfsteker zijn er elke dag aan het werk’.  
 
Regen? Met een paraplu loop je naar elk gebouw, er is 
binnen veel te zien. Bijvoorbeeld de unieke expositie 
Veenomenale Hondsrug. (400 m2).In het grootste 
museum van Nederland kunt u heerlijk wandelen. 
Maar als u niet zo ver wilt, of kunt lopen, dan is er   
voldoende "openbaar vervoer".  Door het museum-
park lopen twee smalspoor trajecten en vele  
kilometers bevaarbaar kanaal. Beide zijn een direct 
gevolg van de veengeschiedenis. Turf werd per spoor 
en over water afgevoerd. Nu zijn de treinen en boten 
geschikt voor personen vervoer. Stap maar in! 
Om 13.30 hebben we een Drentse koffietafel  
besproken met alles erop en eraan. Totaalprijs (entree 
en de koffietafel) is € 27,50 p.p. vanaf 20p. Minder dan 
20p is € 2,50 extra p.p. S.v.p. vooraf te betalen aan de  
receptie. Bij aankomst drinken we eerst koffie bij het 
zelfservice-restaurant, dat kunt u ter plaatse betalen. 
 
Vice versa: ±146 km, totaal € 20,00 brandstof.  
Medepassagiers…komt u uw chauffeur hierin tege-
moet? 

 
Deze avond hebben we een vrije avond 
om even op adem te komen.  
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Do 6 sept 10:45 uur: We hopen met elkaar deze 55+ weken af te 
sluiten in de boerderij. Normaal gesproken is dit altijd 
’s avonds maar omdat we morgen startcamping zijn 
voor alle fietsers die deelnemen aan de fietsvierdaagse 
moet de boerderij vanavond klaar gemaakt worden.  
 
13.30 uur gaan we er op de fiets op uit. Heeft u een-
mooie route in gedachten…we staan open voor uw 
ideeën.  
 
18:00 uur: We gaan samen eten bij  
‘Wereldrestaurant de Lindenberg’, Balkerweg 17a in 
Ommen.  Hier kunt u genieten van gerechten uit aller-
lei landen… van Oriëntaals tot Italiaans, van Frans tot 
Hollands. Al dit heerlijks wordt voor u ter plekke be-
reid en in buffetvorm aangeboden. 
Voor 2 uur is de prijs € 28,95 all in (een halfuur langer 
kost € 2,00 meer).   
En nu dé verrassing …iedere donderdag krijgen 65+ers 
10% korting op het diner, op vertoon van uw legitima-
tie.  U kunt er op eigen gelegenheid naartoe, we wach-
ten in de hal op elkaar. 

Vrij 7 sept Bergzicht startcamping Vechtdal Fietsvierdaagse!  
Deze dag wordt een drukke dag op de camping daar er 
bij ons gestart wordt door de deelnemers van de fiets-
vierdaagse. ’s Middags komen ze ook weer bij ons te-
rug. Deze dag belooft een gezellige dag te worden. 
Hopelijk blijft u nog bij ons en maakt u dit ook 
mee….een shantykoor zorgt voor een vrolijke noot. 

Za 8 sept Vandaag is het ‘Open Monumentendag’ met als the-
ma: ‘In Europa’. Dit jaar vertelt Open Monumenten-
dag het verhaal van de Europese monumenten; het 
verhaal van mensen en monumenten In Europa. 



Hartelijk dank voor  

uw gezelligheid.          

Wij wensen u  

een goede terugreis toe 

en  hopelijk……  

TOT ZIENS! 

 

Team Bergzicht 

Behulpzaam 
 

Eerlijk 
 

Recreatie 
 

Gezellig   
 

Zondagsrust 
 

Inspirerend 
 

Christelijk 
 

Hartelijk  

 

Thuisgevoel 



Camping en Chaletpark Bergzicht 
Dalmsholterweg 4, Giethmen 

0529 - 45 12 08     www.bergzicht.nl 
 

Camping en Chaletpark Bergzicht 
Dalmsholterweg 4, Giethmen 

0529 - 45 12 08     www.bergzicht.nl 

 

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  26 aug.  09.30u 
    2 sept. 09.30u 
 
Gereformeerde Kerk 26 aug.  09.30u en 19.00u  
    2 sept. 09.30u en 19.00u  
 
Geref. Kerk Vrijgemaakt 26 aug.  09.00u, 11.00u en 15.00u  
    2 sept.  09.00u, 11.00u en 15.00u  

 

Evang. Gemeente    10.00u 
 

Westerhaar 
Hersteld Hervormde Gemeente, Hoofdweg 133:  
      09.30u en 19.00u  
 

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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