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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! 

‘s Ochtends dansen we onszelf wakker en maken we de mooiste 
knutsels. In de middag zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld hutten bouwen of een cool spel. Wij horen natuurlijk 
graag wat je hebt meegemaakt, wanneer je ‘s middags óf ‘s avonds 
komt kijken naar onze avonturen in het amfitheater! 

Zien we je bij de activiteiten? Tot dan!

Groetjes, 
Winck, Blinck, Blaadje & het recreatieteam

  Welkom op Vakantiepark Westerbergen!

 Vanwege de landelijke maatregelen  
 rondom het COVID-19 virus ziet het 
 recreatieprogramma er iets anders uit 
 dan u van ons gewend bent. 

 Voor bepaalde activiteiten werken 
 we met inschrijvingen: 
 dit staat altijd met een uitroepteken 
 in het programma aangegeven. 
 Daarnaast zijn er in de drukste weken  
 twee theatershows per dag. 
 Dit is tweemaal dezelfde voorstelling 
 en wij vragen u dan ook 
 om één keer te komen kijken. 

 Wij hopen op uw begrip. 

 We gaan er een fantastische zomer 
 van maken!

 Team Westerbergen

Coronamaatregelen
Lees onderstaande regels goed door
voordat je naar een activiteit komt.

Blijf thuis als je verkouden of 
grieperig bent.

Max. 10 minuten voor aanvang 
aanwezig bij activiteiten.

Let goed op de vermelde 
leeftijdscategorieën. 

Was voor en na een activiteit je 
handen bij je eigen 
accommodatie.

Ouders: We willen jullie vragen 
je kinderen in te lichten over de 
veiligheidsregels en alleen mee 
te komen bij activiteiten als dit 
echt noodzakelijk is. Houd ten 
alle tijden 1,5 meter afstand tot 
andere volwassenen.

Volg altijd de aanwijzingen op 
van het recreatieteam.

Wij houden 1,5 meter afstand 
tot iedereen van 13 jaar en 
ouder. 
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 09.45 – 10.00

Ochtendbeat
Bij de Baander

09.45 – 10.00

Blaadje-beat
Bij de Baander

09.45 – 10.00

Winck-beat
Bij de Baander

09.45 – 10.00

Blinck-beat
Bij de Baander

09.45 – 10.00

Winck-beat
Bij de Baander

09.45 – 10.00

Blaadje-beat
Bij de Baander

09.45 – 10.00

Blinck-beat
Bij de Baander

09.45 – 10.00

Ochtendbeat
Bij de Baander
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10.00 – 11.00

Robot-knutsel
De Baander

Zie weekspecials

10.00 – 11.00

Kleurige knutsel
De Baander

10.00 – 11.00

Knutselfrutsel
De Baander

10.00 – 11.00

Knutselen:
Bloemenkrans

De Baander

10.30

Inschrijfmoment
De Baander

Zie weekspecials

10.00 – 11.00

Knutselen:
Verven

De Baander

10.00 – 12.00

Toer de boer
Verzamelen bij 

de boerderij
Zie weekspecials

10.00 – 11.00

Knutselen met bladeren
De Baander

10.00 – 11.00

Knutselen:
Musical uitnodiging

De Baander

10.00 – 11.00

Ranger-knutsel
De Baander

Zie weekspecials11.30 – 12.00

Sportmoment
Sportveld

11.30 – 12.00

Sportmoment
Sportveld

11.30 – 12.00

Sportmoment
Sportveld

11.30 – 12.00

Sportmoment
Sportveld

11.30 – 12.00

Sportmoment
Sportveld

11.30 – 12.00

Sportmoment
Sportveld

11.30 – 12.30

Oefenoment 
Oranje groep
Buitentheater

m
id

da
g 14.00 – 15.30

Robot-dag
Bij de Baander

Zie weekspecials

13.30 – 14.30

Hutten bouwen
Bos

13.30 – 14.30

Blaadjes 
Kinderbingoshow

Buitentheater
Zie toelichting

13.30

Mega Crazy 88
XXL

Verzamelen in Buitenheater
Zie weekspecials

13.30 – 14.30

Buikschuifbaan
Bij de Baander

14.00 – 16.00

Lasergamen
Bos

Zie weekspecials

14.00 – 15.00

Oefenoment 
Buitentheater

13.30 – 14.30

Hockey
Sportveld

14.00 – 15.00

Oefenoment 
Groene groep

Buitentheater

14.00 – 15.30

Ranger-dag
Bos

Zie weekspecials

m
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15.30 – 16.00

Chilz Sports
Sportveld

15.30 – 16.00

Balspelen
Sportveld

15.30 – 16.00

Kringspelletjes
Sportveld

15.30 – 16.00

Pylonvoetbal
Sportveld

16.30 – 18.00

Boogschieten
Bos

Zie weekspecials

16.30 – 17.30

Musical:
Winck & Blinck 

surfen op het internet
Oranje groep
Buitentheater

Zie weekspecials

16.30 – 17.00

Robot-dag
Eindvoorstelling

Buitentheater
Zie weekspecials

16.30 – 17.00

Winck & Blinck
dansen het park over

16.30 – 17.00

Winck & Blinck
Theater

Buitentheater

16.30 – 17.00

Winck & Blinck
Theater

Buitentheater

16.30 – 17.00

Winck & Blinck
Theater

Buitentheater

16.30 – 17.00

Blinck & Blaadje
Theater

Buitentheater

16.30 – 17.00

Ranger-dag
Eindvoorstelling

Buitentheater
Zie weekspecials

av
on

d 19.00 – 19.30

Blaadjes Clubhuis
Bij de Baander

19.00 – 20.00

Familieshow
Winck & Blinck

heten je welkom!
 Buitenheater

Zie weekspecials

19.00 – 19.30

Winck & Blinck
Theater

Buitentheater

19.00 – 19.30

Winck & Blinck
Theater

Buitentheater

19.00 – 19.30

Winck & Blinck
Theater

Buitentheater

19.00 – 19.30

Blinck & Blaadje
Theater

Buitentheater

19.30 – 20.30

Musical:
Winck & Blinck 

surfen op het internet
Groene groep

Buitentheater
Zie weekspecials

19.00 – 19.30

Blaadjes Clubhuis
Bij de Baander

av
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19.30 – 20.00

Superheldentrefbal
Bij de Baander

19.30 – 20.00

Sport & Spel
Bij de Baander

19.30 – 20.00

Renspelletjes
Bij de Baander

20.30 – 21.30

Sportavond
Sportveld

Aansluitend

Winck & Blinck
Fotomoment
Buitentheater

19.30

Spelletjes bij
het kampvuur
Bij de Baander

Zie weekspecials

21.00 – 21.45

Chilz:
Black Stories
Bij de Baander

20.30

Mega Crazy 88 XXL
Bekendmaking

Buitentheater
Zie weekspecials

20.30 – 21.15

Beestenstrijd
Bos

20.00

Decorgroep
Verzamelen 

in de Opkamer

20.30 – 21.30

Sportavond
Sportveld

8+

Gezin

8+ 8+ 8+ 8+ 8+
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Toelichting
(Bijna) elke ochtend vóór de knutsel danst
Winck, Blinck of Blaadje enkele nummers 
mee tijdens de ochtendbeat! 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.

Let op! Niet alle sportactiviteiten vinden 
plaats op het sportveld. Soms sporten we 
bij de Baander; het staat altijd 
aangegeven. 

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

Voor bosactiviteiten verzamelen we in het 
bos. 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.

Chilz:
Deze activiteiten zijn speciaal voor alle 
12+ jongeren! Je kunt ze herkennen aan 
het groene zeshoekje in het programma. 
Heb je zelf een tof idee? We horen het 
graag! Dan kijken we samen wat er 
mogelijk is. 

Kinderbingo:
De kaartverkoop start om 13.15 uur, 
bij de ingang van het Buitentheater. 
Een bingokaart kost €3,- en daarmee 
maak je kans op leuke prijzen!

Ik ben Blaadje! Als je een plaatje van mij 
ziet, dan kom ik ook langs bij de activiteit. 
Soms ben ik zomaar op het park 
te zien. Kom dan vooral een 
high five geven!

Staan er twee 
theatershows 
op één dag? 
Dan is dit 
dezelfde 
voorstelling. 

   
Ben jij een echte Robin Hood? Heb je altijd al eens 
willen lasergamen? Deze zomer is dat mogelijk!  

 
Er wordt gespeeld in rondes van een kwartier. 

Opgeven is verplicht en kan per e-mail, WhatsApp 
of bij de receptie tot dinsdag 17.00 uur.  

Ben je enthousiast geworden en wil je je vrienden 
of collega’s uitdagen? Lasergamen, boogschieten 
en Archery Tag zijn te boeken via onze website. 

Lasergamen & Boogschieten 

 

 Winck & Blinck heten je welkom!
Zaterdag 19.00 uur

Ben jij vandaag of gisteren aangekomen op
Vakantiepark Westerbergen? 

Winck & Blinck verwelkomen je tijdens deze 
leuke, interactieve theatershow!

 

Deze voorstelling is bedoeld voor alle nieuwe gasten. 
Sta je al langer op het park? Om 16.30 uur gaan Winck & Blinck
het park over en we zien je natuurlijk morgen weer bij theater!

Welkomsshow

 Een dag vol knotsgekke opdrachten!
Dinsdag 13.30 & 20.30 uur

Lukt het jouw team om zo veel mogelijk
opdrachten uit te voeren? We beginnen in het
Buitentheater en de opdrachten zijn verspreid

over het park. 

Een fantastisch en uitdagend spel 
voor het hele gezin!

Bubbelvoetbal

Donderdag 16.30 & 19.30 uur

Winck & Blinck beleven samen met de kinderen
een spannend avontuur op het internet.

Daar ontmoeten ze allemaal nieuwe vriendjes.
Van surfers, pacman’s en internetpolities tot

katten! 

Wil jij meespelen en/of dansen in de musical 
of woensdagavond decor bouwen? 

Geef je maandag om 10.30 uur op bij de
knutsel in de Baander. 

Musical

 

Vrijdag 17 juli bezoekt Robin de vriendelijke
Robot Vakantiepark Westerbergen! 

De professor heeft voor Robot Robin een
broertje gemaakt, maar daar is iets misgegaan..

Help jij Robin?? 

Alle thema-activiteiten zijn afzonderlijk mee te doen, 
maar het is natuurlijk het leukst om overal bij te zijn!

Themadag Robots

 

 Zondag 19.00 uur
Bij de Baander / visvijver

Kom zondagavond gezellig naar het 
kampvuur. Neem gerust wat lekkers mee, 

wij zorgen voor leuke spellen.
Tot dan!

Spelletjes bij het kampvuur

Dinsdag 10.00 – 12.00 uur
Boerderij op 5 min. fietsafstand

Proef van het boerenleven tijdens deze 
leuke en leerzame belevenis! 

Opgeven via de receptie is verplicht 
en kan tot maandag 16.00 uur. 

Kosten: € 6,-

Toer de Boer

 

Op vrijdag 24 juli word je door Elise en Mike
opgeleid tot echte ranger! 

Hutten bouwen, met dieren communiceren..
Mike kan het allemaal! Maar aan Elise vertellen
dat hij verliefd op haar is.. Daar heeft hij jouw

hulp bij nodig!

Alle thema-activiteiten zijn afzonderlijk mee te doen, 
maar het is natuurlijk het leukst om overal bij te zijn!

Themadag Rangers

Wijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden. 


