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Zaterdag 14.00 uur

Op zaterdag staat Blaadje samen met het recreatieteam
voor je klaar om je een leuke middag te bezorgen op

vakantiepark Westerbergen! 
Kom jij ook even langs?

Blaadjes instuif

Vrijdag 16.00 uur

Word geschminkt als een echte Piet of speel 
Sinterklaas-spelletjes met het recreatieteam.

Schminken

 Zaterdag & Zondag 08.30 uur

Kom samen ontbijten met de coolste, 
gekste en leukste Pieten.

Opgave kan bij de receptie.
Kosten €10,50 voor volwassenen en 

€4.95 voor kinderen tot 12 jaar.

Pietenontbijt

Hoi allemaal! 

Wij zijn Winck, Blinck & Blaadje en wonen op Vakantiepark Westerbergen. 
Samen met alle gasten op het park en het recreatieteam beleven wij de 
allerleukste avonturen! In de ochtend kun je komen knutselen, in de 
middag zijn er allerlei leuke activiteiten en in de avond kun je (bijna) elke 
dag komen kijken naar onze theatershow in de ‘Deel'! Daarnaast zijn er nog 
veel meer leuke activiteiten waaraan je kunt meedoen.

Zien we je bij één van de activiteiten?

Groetjes, 

Winck, Blinck, Blaadje & het recreatieteam

 Zaterdag 13.30 uur

Bewijs jezelf als echte Piet 
en verdien een pietendiploma van Sinterklaas!

Op het sportveld.

Zaterdag 13.30 uur

Opgave bij de receptie 
uiterlijk op de dag zelf vóór 10.30 uur. 

Kosten € 5,- p.p. 

Huifkartocht

Pietengymnastiek
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Pepernoten
bakken

Zie verderop
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15.30 16.00

Instuifmiddag
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Slechts 40,- voor 4 personen!

Dagje Slagharen? 
Koop uw entreekaarten met voordeel bij

de receptie. Combi-ticket voor 
4 personen slechts € 40,-.

Wij verkopen tevens tickets voor Plopsa
Coevorden en Wildlands Adventure Zoo

Emmen.

Ben je toevallig in het weekend jarig en
lijkt het je leuk dat iedereen tijdens een

van de theatershows voor je zingt?
Geef je uiterlijk op de dag zelf voor
12.00 uur op bij het recreatieteam.
Opgeven kan tijdens een van de

activiteiten.

HIEP, HIEP, HOERA!

DAGJE WEG?

Wanneer het weer een 
buitenactiviteit niet toelaat, zorgt het
recreatieteam voor een vervangende
binnenactiviteit.

Alle activiteiten zijn gratis, 
tenzij anders aangegeven.

Voor vragen of opmerkingen over 
het programma kun je altijd terecht 
bij iemand van het recreatieteam.

Toelichtingen programma

(Bijna) elke ochtend voor de knutsel dansen 
de pieten enkele nummers mee tijdens de 
pietenbeat! Kom jij ook swingend wakker 
worden?

Knutselen is voor kinderen van alle leeftijden.
Ben je nog erg jong (±4 jaar of jonger), dan 
verwachten we dat één van je ouders je 
begeleidt.

Voor sportactiviteiten verzamelen we op het 
sportveld.

Bij zwembadactiviteiten verzamelen we in het
zwembad. Zwemdiploma A & B zijn verplicht.

Voor bosactiviteiten verzamelen we altijd bij 
de recreatieruimte. Doe dichte schoenen aan
en bij voorkeur een lange broek. Laat je na 
afloop van bosactiviteiten door je ouders op 
teken controleren! Ben je nog te jong om 
alleen te gaan, neem dan één van je ouders 
mee.

Ik ben Blaadje! Als je een plaatje van mij ziet,
dan kom ik ook langs bij de activiteit. 
Tot snel!

Voor alle activiteiten verzamelen we in de
'Deel',  tenzij anders aangegeven.

Gezin

10+



Zaterdag

Sinterklaas kapoentje, gooi
wat in mijn ….

Kom zaterdag je schoen zetten
tussen 14.00 en uiterlijk 20.00

uur in de Deel.
Stop iets lekkers voor Amerigo 
in je schoen en misschien laat
de Sint dan iets lekkers achter

 in je schoen.

Jouw schoen kan zondag vanaf
08.30 uur opgehaald worden. 

 

Zondagochtend

Hhhmmmm, lekkere
pepernoten!

Deze ochtend gaan we
pepernoten bakken met het

recreatieteam.

De zelfgemaakte pepernoten
kunnen om 13.30 uur

afgehaald worden in de Deel.

Geef je vóór zaterdag
16.00 uur op bij de receptie

om gezellig mee te doen met
deze leuke én lekkere

activiteit.

Zondagmiddag

Op de foto met Piet!

Vanmiddag kun je op de foto
met de leukste, gekste,

grappigste, stoerste Pieten!

Daar wil jij toch bij zijn?

SCHOEN ZETTEN PEPERNOTEN BAKKEN FOTOSHOOT


