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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 gevarieerd programma voor u samen te 
stellen. 
  
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’ is alleen 

geopend als er 55+activiteiten staan gepland.  

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.!  

*Op een enkele middag kunnen de receptie/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 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 

   
 

 



 

5 
 

 
Zaterdag 15 juni: Aankomst 55+ers!  

 
Vandaag zijn er de ‘Open Tuinen Ommen en 
Omstreken 2019’! Er zijn veel mooie tuinen 
opengesteld voor het publiek. Deze zijn te vinden in 
de regio Ommen, 
Junne, Stegeren,  
Dalfsen, Lemelerveld, 
Vinkenbuurt, 
Witharen, Vilsteren en 
Balkbrug. Bevlogen 
tuinbezitters delen 
hun passie en laten u 
genieten van al het moois in hun tuin.  
U kunt hiervoor een route boekje kopen bij o.a. de 
Primera in Ommen à € 5,-. Deze geeft tevens toegang 
voor 2 personen. Verwondert u over de prachtige 
tuinen die u te zien krijgt. Dit is zeker de moeite 
waard!  
 

 

Zondag 16 juni: Kerkdiensten: Voor een overzicht van kerkdiensten in 
de regio: zie achterin het programma of op de 
affiches aan het raam bij de receptie! 

  
 19.45 uur: Samen zingen in ‘het Reggedal’. 
         Koffie na afloop. 

 
Maandag 17 juni: Ter info voor de liefhebbers: Vanmorgen is er 

warenmarkt in Rijssen en Hardenberg. 
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vervolg 17 juni:  20.00 uur: Openingsavond in de boerderij. 
De koffie staat klaar waarna we met elkaar  
deze weken willen  openen. 
We hopen u allen te ontmoeten! 

 
 

Dinsdag 18 juni: 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.  
 

 
 19.45 uur: Nadat de koffie/thee is ingeschonken, 

zullen de heer en mevrouw Van den Hardenberg uit 
Elspeet de Elspeter klederdracht showen. We laten 
ons verrassen want: ze zullen er ongetwijfeld een 
leuk verhaal bij kunnen vertellen. 

 U komt toch ook? 
 

 
 
 
 

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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Woensdag 19 juni: Om 10.00 uur vertrekken we vanaf de receptie voor 

een fietstocht door de omgeving. 
   Onderweg strijken we vast ergens neer voor een  

kopje koffie met wellicht iets lekkers. We gaan niet ál 
te ver want….. 
 

   Om 15.15 uur vertrekken we vanaf de receptie naar  
   de ‘Bowlingboerderij’ in Nijverdal, Koersendijk 5. 

Hier hebben we, voor één uur, twee bowlingbanen 
gereserveerd om 16.00 uur.  Altijd een activiteit die 
we met elkaar als gezellig ervaren. 
Daarna gaan we aan de ‘Twentsche Toafel’. Dit is 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  € 27,50 p.p. excl. uw genuttigde drankjes. 
Tijdsduur: 2½ uur. Kosten vooraf aan receptie vol-
doen s.v.p. (Het tarief is incl. bowlen).  
Drankjes zelf voldoen op locatie.  
(Brandstofkosten € 4,- vice versa). 

 
Donderdag 20 juni: Vertrek bij de receptie om 09.00 uur voor een bezoek 

aan ‘Het verscholen dorp’ in Vierhouten.  
Komt u op tijd zodat we de auto’s in kunnen delen? 

 
Om 10.00 uur staat de koffie klaar bij Hotel 
Restaurant de Vossenberg, Elspeterbosweg 1 te 
Vierhouten. In de receptie is een expositie ingericht 
over het Verscholen dorp. Om 10.45 uur willen we 
vertrekken, samen met onze gids de heer P. van 
Essen, naar ‘Het verscholen dorp’ in de bossen van 

  Vierhouten. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_i6vNq7_UAhVRaVAKHXAVALMQjRwIBw&url=https://nl.123rf.com/stock-foto/bowlen.html&psig=AFQjCNETAfjdd1EcnS1dQUGMM7cX0i8-Xg&ust=1497598573295253
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vervolg 20 juni: Op het internet lezen we er het volgende over: 
 
Het Verscholen Dorp in Vierhouten (Gelderland, op de Veluwe) bood tijdens 
de Tweede Wereldoorlog gedurende anderhalf jaar onderdak aan 80 tot 100 
verzetslieden, onderduikers, Joden, geallieerden en zelfs een gedeserteerde 
Duitse militair. De onderduikerslocatie werd in oktober 1944 door de nazi’s 
ontdekt, met dodelijke gevolgen. Een korte geschiedenis van Het Verscholen 
Dorp in Vierhouten. 

Het Verscholen Dorp werd ook wel Het Geheime Dorp of ‘Pas Op’-kamp 
genoemd, naar de Pas Op-weg die vlak bij de onderduikplek lag en zo was 
genoemd omdat op deze handelsroute vroeger struikrovers actief waren. Het 
kampement in de bossen bij Vierhouten bestond uit in totaal negen hutten, 
die deels onder de grond, deels bovengronds lagen. Het kamp heeft bestaan 
van februari 1943 tot eind oktober 1944 en bood onderdak aan wisselende 
samenstellingen mensen, variërend van 80 tot 100 personen van 
uiteenlopende nationaliteiten. Leest u verder zelf wat er nog meer over 
geschreven staat. 

Als dank voor de bijdrage van 
de gids zijn de kosten € 1,50 
per persoon. Wilt u dit aan 
Petra geven (graag gepast)? 
B.v.d. 

Nadat we de replica-hutten bekeken hebben, willen  
we, voor wie zin hebben, naar Elburg rijden. Elburg is 
een unieke vestingstad. Binnen de muren van de 
vestingstad lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Je 
wandelt via de Middeleeuwse stadspoort zo de 
charmante Hanzestad in. Verdwalen is haast 
onmogelijk daar het stratenplan rechttoe-rechtaan is.  

 
 

https://historiek.net/tweede-wereldoorlog/
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vervolg 20 juni:  De mannen hebben vast wel zin in een visje  
   en dames: voor leuke winkeltjes zijn we hier  

helemaal op het ‘juiste adres’. Deze dag mag u zelf  
bedenken hoe u het met de lunch doet; óf we nemen  
allemaal iets mee óf we nuttigen iets in Elburg.  
(Brandstofkosten van deze dag € 17,50 vice versa). 
 
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 wat u wenst te eten: kroket of 
 frikandel)? 

 
Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de boerderij 
waarna verhalenvertelster mw. Pekkeriet om 20.00 
uur van start wilt gaan om uw fantasie te prikkelen 
door middel van verhalen.  
Haar motto is ‘met minder woorden meer zeggen’.  
En voor wie eerder in deze weken bij ons was….vertel 
het verder hóe leuk deze dame kan vertellen! 
 

Vrijdag 21 juni: Om 09.45 uur vertrekken we naar restaurant ‘De 
Bootsman’, Coevorderweg 19 in Stegeren. Om 10.00 
uur vertrekken we daar van de parkeerplaats voor 
een wandeling onder leiding van gids de heer Henk 
Ruiter. De heer Ruiter kan veel vertellen over de flora 
en fauna. Misschien kent u de heer Ruiter wel want… 
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vervolg 21 juni: Hij is namelijk een veelzijdige en creatieve 
pianist/componist en is o.a. regelmatig te zien bij 
‘Nederland Zingt’ achter de vleugel.   
Het is zeker de moeite waard om ‘de stoute 
schoenen’ aan te trekken en met hem en elkaar op 
stap te gaan. Om 12.00 uur hopen we weer terug te 
zijn bij de Bootsman. 

 
   De rest van de dag staat er  

niets gepland daar er van  
u zijn die vandaag huiswaarts  
gaan. 
 

Zaterdag 22 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 2019, die u bij aankomst 
in de ‘welkomsttas’ heeft ontvangen! Heeft u dit 
magazine nog niet: vraagt u er naar bij de receptie.  
Mocht u echt niet weten of wat te doen? In het 
centrum van Vroomshoop is vandaag van 10.00 – 
17.00 uur de Kuiermarkt met maar liefst 80 kramen. 

 
Zondag 23 juni:  Kerkdiensten: Voor een overzicht van kerkdiensten in 
   de regio: zie voorin het programma of op de affiches 
   aan het raam bij de receptie! 

  
         19.30 uur: Samen zingen in ‘het Reggedal’. 
         Koffie na afloop. 
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Maandag 24 juni: Vandaag willen we met elkaar het water op.  
Het ‘varen’ werd vorig jaar gemist op het programma. 
Maar, wij dachten: wanneer we het een jaar 
overslaan wordt het later weer ‘meer 

gewaardeerd’ . 
 
Vandaag staat er een Vaartocht van Hattem naar 
Kampen gepland.  

 
   We hopen dat er genoeg deelname is (minimaal 40p) 

en dat we ’s morgens om 08.45 uur kunnen  
vertrekken vanaf de receptie. Adres in 
Hattem is Gelderse Dijk 20. Het 
programma voor deze dag ziet er als 
volgt uit:  
Vertrek met de boot vanuit Hattem om 
10.00 uur. Ontvangst met koffie en 
gebak. Tijdens de circa 2 tot 2½ uur 

durende vaart ‘krijgen’ we een koffietafel voorgezet 
en…uit ervaring weten we dat dit niet te versmaden 
is. Bij aankomst in Kampen hebben we ± 2 uur de tijd 
om op eigen houtje Kampen te gaan verkennen.  
(Over de tijdsduur in Kampen kunnen we nog overleg 
plegen, mocht u dit te lang vinden). 

 Nadat we de winkels leeggekocht hebben varen we 
weer terug naar Hattem vanwaar een ieder weer 
campingwaarts gaat. 

 De kosten van dit uitstapje zijn € 35,- p.p.  
We hopen dat het door kan gaan.  
Totaal aantal kilomers (vice versa) is ± 71 km, kosten 
brandstof ± € 11,- per auto. 

 

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ykxqZu28zYaBEM&tbnid=PGVxcgBDbKwg-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://elektrosloep.nl/Elektrisch+Varen/273/default.ecms&ei=muiSU7bDOMv_ygPyyoCAAQ&bvm=bv.68445247,d.bGQ&psig=AFQjCNHGizPKuvt1Q98X_7B1xJvEGbrvZg&ust=1402223109446002
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vervolg 24 juni:  Om 19.45 uur staat de koffie klaar in ‘het Reggedal’  
waar om 20.00 uur de heer Kasper Stroobosscher, 
dierenarts in de gemeente Ommen, een presentatie 
hoopt te houden  over zijn vak. Vorig jaar is de heer 
Stroobosscher ook een avond geweest en werd er 
gevraagd of meneer nóg een avond wilde komen. 
Gelukkig was hij bereid dit te doen. We gaan uit van 
weer een heel gezellige avond waar we echt naar uit 
kijken. Zo’n smaakvolle verteller horen we graag nog 
eens. 
 
 

Dinsdag 25 juni: Dinsdag 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…daarom….we zien u  

graag! Een mooi moment om elkaar beter te leren 
kennen, zeker als dit de eerste keer is dat u op onze 
camping verblijft. 
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vervolg 25 juni:  ’s Middags gaan we onze vaardigheden benutten  
   (in uw eigen keuken), want…graag willen we met  
   elkaar om 17.30 uur aan ‘het koud-buffet’ met  
   allerlei gerechtjes die door u zelf zijn gemaakt.  
   Uw gerechtjes kunnen om 17.15 uur gebracht  

worden waarna we aansluitend 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 persee 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 is voor eigen rekening en 
kan besteld worden aan de bar.  
 
Om 19.45 uur staat de koffie  
klaar in ‘het Reggedal’  
waar om 20.00 uur 
mevrouw Meijer uit Zwolle, 
(momenteel één van onze gezellige gasten), een 
presentatie hoopt te houden. Het thema is:  
DEN HAMSE VERHALEN (groot gezin met vakantie op 
boerderij in de jaren ’50).   
We laten ons verrassen en zijn benieuwd hoe het in  
de jaren vijftig er aan toeging. U komt toch ook? 
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woensdag 26 juni: Om 10.00 uur brengen 
we (groep max. 15p) 
een bezoek aan de 
Ommer Apotheek, 
Markt 33. Deze nieuwe 
apotheek draait volgens 
de nieuwste technieken en mevrouw Bruggeman  
(de vrouw van de Apotheker), wil ons er graag over 
vertellen hoe het allemaal reilt en zeilt. Mochten er 
meer belangstellenden zijn dan 15p dan kan om 
10.45 de volgende groep een bezoek brengen zodat 
er in totaal 30p aan deel kunnen nemen. Wie het 
eerst komt het eerst maalt en ‘vol is vol’. 

 Kosten á € 1,50 p.p. te betalen aan receptie. 
 
 Om 19.30 uur staat de koffie/thee klaar in ‘het 

Reggedal’ waarna het ‘Ommer Mannenkoor’  
voor ons een optreden verzorgt.  
De woensdagavond is hun gebruikelijke repetitie- 
avond en deze houden ze nu bij ons. Ze komen in hun 
vrije tijdskleding 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 houden. 
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Donderdag 27 juni: Om 13.30 uur: vertrek  
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 17.45 uur gaan we 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 bijdrage van € 3,50 p.p., te 
voldoen aan de bar. 

 
     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 28 juni:  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 29 juni: Voor activiteiten verwijzen we u naar de brochure  
   ‘Editie Vechtdal Overijssel’ welke u bij aankomst in de  
   ‘welkomsttas’ heeft ontvangen! Misschien wel leuk  
   om te weten….In het centrum van Raalte wordt er  
   een zomermarkt gehouden van 10.00 – 17.00  
   uur…voor de liefhebbers. 
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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 
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Kerkdiensten  

Ommen 

Hervormde Kerk   16 juni  09.30u 

      23 juni 09.30u (H.A.) 

Gereformeerde Kerk  16 juni  09.30u en 19.00u  

  23 juni 09.30u (H.A.) 

Geref. Kerk Vrijgemaakt  16 juni  09.00u, 11.00u en 19.00u  

23 juni  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 welke bij de receptie hangt! 

  

Meer informatie over andere kerkgenootschappen vindt u  

op onze app of bij de receptie 

  

 
 



 

 Camping en Chaletpark Bergzicht 

Dalmsholterweg 4, Giethmen 

0529 - 45 12 08     www.bergzicht.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Camping en Chaletpark Bergzicht 

Dalmsholterweg 4, Giethmen 

0529 - 45 12 08     www.bergzicht.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aantekeningen 

Aantekeningen 


