
WESTERBERGEN 

Welkom op Westerbergen 
tijdens de Voorjaarsvakantie!

Het recreatieteam is natuurlijk ook 
deze periode te vinden op 
Westerbergen en kan niet wachten 
om jullie te ontmoeten. We 
hebben leuke activiteiten voor 
jullie bedacht, dus lees snel verder 
en kijk waar jij allemaal aan mee 
wil doen.

Tot snel bij één van de activiteiten!

Welkom

Staat dit icoontje bij de activiteit? 
Dan is opgeven verplicht. Klik op 
het icoontje om je op te geven 
(vanaf 24 uur van tevoren)

Dit icoontje geeft aan voor welke 
leeftijd de activiteit is bedoeld. 
Let op! Volwassenen zijn helaas 
niet toegestaan bij de meeste 
activiteiten. Bij activiteiten voor 
jongere kinderen zoeken we u op 
bij uw accommodatie (opgeven 
verplicht)

Dit icoontje geeft aan dat een 
activiteit betaald is. Betalen kan bij 
aanvang van de activiteit

opgeven

betaald

6-18

RECREATIEPROGRAMMA
Voorjaarsvakantie

Dagelijks
10.00-16.00 Letterboxen wandeling

Locatie: Bos | Ophalen: Receptie 

Volg coördinaten in het 
bos, open de letterboxen 
met de sleutel en los de 
raadsels op! 
Neem je smartphone mee!

10.00-16.00 Kralenpad wandeling
Locatie: Bos | Ophalen: Receptie 

Volg de kralen en wandel 
de juiste route. Weet jij de 
antwoorden op alle vragen?

10.00-16.00 Bosgolf
Locatie: Bos | Ophalen: Receptie 

Pak een klomp en een bal 
en speel een potje bosgolf!

10.00-16.00 GPS-Speurtocht:
Westerbergen 
Winteravontuur
Locatie: Bos en Bungalowpark

Download de Soekky
Stories App op je telefoon. 
Vul je naam in. Klik op 
menu (    ) en dan op 
‘ontvangen code’, vul hier 
WICRIQ in en ga op pad. 
Veel speurplezier!

10.00-16.00 Midgetgolf
Ophalen: Receptie 

Speel een gezellig potje 
midgetgolf!

gezin

gezin

gezin

gezin

gezin

€ 2,50

€ 3,25

Zodra u bent ingecheckt op het park, kunt u zich opgeven voor activiteiten 
Hoe werkt het? Klik op de button ‘opgeven’; voer uw gegevens in en klaar!

opgeven



WESTERBERGEN 

10.00-10.45 Knutselpakket 
bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 
hiernaast op en ontvang je 
eigen knutselpakket! 

11.00-11.30 Sportmoment 
Locatie: Sportveld

Sport jij ook mee?

13.30-14.15 Levend Stratego
Locatie: Bos | Start: Buitentheater

Verover jij als eerste de vlag 
met je team?

15.00-16.00 Dansje met Blaadje
Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 
en 16.00 uur langs voor een 
kort dansje.

16.30-17.00 Proeven uit… 
Expeditie Westerbergen
Locatie: Buitentheater

Ben jij sterk, slim en/of 
sportief?!

Vrijdag

19.00-19.30 Disco
Locatie: Buitentheater

Dans jij mee op de leukste 
liedjes? 
Let op: in verband met de 
maatregelen kunnen 
ouders helaas niet blijven 
kijken tijdens de disco.

10-18

gezin 6-18

RECREATIEPROGRAMMA
19 februari

6- /gezin

opgeven

8-18

6-18

opgeven

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele 
programma op westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLyrdI6k97cE7se06L6waOP2d1u4S6TkZIB2BWF6Xj6-ShaA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCl3MQ6Re6do4lvWIb_VzkSmk9Hg33lZee4ElzK1ju0kZFZQ/viewform?usp=sf_link


WESTERBERGEN 

10.00-10.45 Knutselpakket 
bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 
hiernaast op en ontvang je 
eigen knutselpakket! 

11.00-11.30 Sportmoment 
Locatie: Sportveld

Sport jij ook mee?

13.30-14.15 Hutten bouwen
Locatie: Bos | Start: Buitentheater

Bouw jij de mooiste en 
coolste hut?

15.00-16.00 Spelletje met Blaadje
Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 
en 16.00 uur langs voor een 
kort spelletje.

16.30-17.00 Voetbal 
Locatie: Sportveld

Kom jij ook een balletje 
trappen?

Zaterdag

18.00-18.30 Blaadjes optocht      
Locatie: Over het bungalowpark

Zwaai naar Blaadje tijdens 
zijn optocht. Wacht langs 
de route en Blaadje 
komt langs!
Route: het verharde pad op het 

bungalowpark, o.a. langs de 
huisjes 145,150, 155, 113, 107, 121 
en 140

Hele dag Wild West Rit
Locatie: Vanuit de auto

Start: Westerbergen

Zin in een avontuur in de 
omgeving vanuit de auto? 
Geef je snel op! 
Duur: +/- 2,5 uur

10-18

gezin

RECREATIEPROGRAMMA
20 februari

6- /gezin

opgeven

8-18

6-18

gezin

opgeven

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele 
programma op westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

gezin

opgeven

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxVk-6Ml4ss7agiaKOI8qMQg8-n2DKJttsK20yTKVNgoe44Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflb2G5FFOlKFHKeyOsRHS5E0NiHkGSS8m2yUkxpVOrajpDTw/viewform?usp=sf_link
https://www.wildwestrit.nl/


WESTERBERGEN 

10.00-10.45 Knutselpakket 
bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 
hiernaast op en ontvang je 
eigen knutselpakket! 

Vanaf 11.00 Lasergamen
Locatie: Bos | Volg bord ‘outdoor 
activiteiten’ vanaf de receptie

Ben jij de snelste en 
slimste? We gaan 
lasergamen! 
(Het kan zijn dat je in het 
bos eventjes op je beurt 
moet wachten).
Duur: 15 minuten.

13.30-14.15 Bosbingo
Locatie: Bos | Start: Buitentheater

Haal tussen 13.30 en 14.00 
je bosbingo op!

15.00-16.00 Liedje met Blaadje
Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 
en 16.00 uur langs voor een 
kort liedje.

16.30-17.00 Jachtseizoen 
Locatie: Buitentheater

Vang jij degene die op de 
vlucht is? We spelen dit spel 
met walkie talkies dus je 
hoeft de App niet te 
downloaden.

Zondag

19.00-20.00 Winck komt langs!
Locatie: Eigen accommodatie

Winck komt langs om wat 
leuks te doen. Geef jij je op?

Hele dag Wild West Rit
Locatie: Vanuit de auto

Start: Westerbergen

Zin in een avontuur in de 
omgeving vanuit de auto? 
Geef je snel op! 
Duur: +/- 2,5 uur

8-18

opgeven

gezin

RECREATIEPROGRAMMA
21 februari

6- /gezin

opgeven

10-18

gezin

gezin

opgeven

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele 
programma op westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

gezin

opgeven

opgeven

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLa3MieGFyNHmwrGXFwG_WfsQAVrHA74N2x76BoPitcXJbZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffC3sPAelvIXjlUMa72UUI_l3DuiUmHQhbhY02vEMha4X-nA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrJBT5B_xpP2997mwHUisUvIXH15DUjuuFnw0n-T0r29KAlg/viewform?usp=sf_link
https://www.wildwestrit.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdED2Aevlzj93yTSSaeTXTL-Zw2aQvCyjCzh0OM90Hiq9xEhA/viewform?usp=sf_link


WESTERBERGEN 

10.00-10.30 Knutselpakket 
bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 
hiernaast op en ontvang je 
eigen knutselpakket! 

11.00-11.30 Sportmoment 
Locatie: Sportveld

Sport jij ook mee?

13.30-14.15 Plassentocht
Locatie: Bos | Start: Buitentheater

Lekker samen stampen 
door de plassen in het bos! 
Trek je wel even oude 
kleren aan?

15.00-16.00 Dansje met Blaadje
Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 
en 16.00 uur langs voor een 
kort liedje

16.30-17.00 Hockey 
Locatie: Sportveld

Kom jij ook een balletje 
slaan?

Maandag

19.00-20.00 Winck leest voor!
Locatie: Eigen accommodatie

Winck komt langs om voor 
te lezen. Geef jij je op? 

Hele dag Wild West Rit
Locatie: Vanuit de auto

Start: Westerbergen

Zin in een avontuur in de 
omgeving vanuit de auto? 
Geef je snel op! 
Duur: +/- 2,5 uur

10-18

gezin

RECREATIEPROGRAMMA
22 februari

6- /gezin

opgeven

8-18

6-18

gezin

opgeven

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele 
programma op westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

opgeven

gezin

opgeven

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMRqKZyeDgXbzaevu1JNfR2ggw6Ef1ZGULlAWk_gNM3Fkzfg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjOArDfK1bB8jiLLd5_y_UoTfExlrv07MKc4rb9uPODv5ZKw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCxXmS9OTTrOHZIhxvKnfqzGFUty0TZItZc7_QBwrLn6pLTw/viewform?usp=sf_link
https://www.wildwestrit.nl/


WESTERBERGEN 

10.00-10.30 Knutselpakket 
bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 
hiernaast op en ontvang je 
eigen knutselpakket! 

Vanaf 11.00 Boogschieten      
Locatie: Bos | Volg bord ‘outdoor 
activiteiten’ vanaf de receptie

Richten, vuur! Schiet je pijl 
in de roos en scoor punten. 
Duur: +/- 30 minuten

13.30-14.15 Puzzeltijd
Locatie: Buitentheater

Los jij alle puzzels en 
raadsels op?

15.00-16.00 Spelletje met Blaadje
Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 
en 16.00 uur langs voor een 
kort spelletje

16.30-17.00 TikToks maken 
Locatie: Buitentheater

Maak je samen met ons de 
coolste TikToks?

Dinsdag

19.00-19.45 Weerwolven van 
Westerbergen
Locatie: Buitentheater

Kom je ook meedoen? Dit is 
een heel spannend 
rollenspel met kaarten

Hele dag Wild West Rit
Locatie: Vanuit de auto

Start: Westerbergen

Zin in een avontuur in de 
omgeving vanuit de auto? 
Geef je snel op! 
Duur: +/- 2,5 uur

8-18

opgeven

gezin 10-18

RECREATIEPROGRAMMA
23 februari

6- /gezin

opgeven

8-18

6-18

opgeven

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele 
programma op westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

gezin

opgeven

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaz4dd_-gpuuyuJ37EW75O8MHN1TQBa5yGmSk8xtelMIWVfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAk77sL3XsCZ6JLSEA9vF58GsvaD5BsGgh0SWEQf6AHimxHg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePPSS05YWjfuGfXVS2d364iLNsxXozer14q9D5Z5rsBppprQ/viewform?usp=sf_link
https://www.wildwestrit.nl/


WESTERBERGEN 

10.00-10.30 Knutselpakket 
bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 
hiernaast op en ontvang je 
eigen knutselpakket! 

Vanaf 11.00 Lasergamen
Locatie: Bos | Volg bord ‘outdoor 
activiteiten’ vanaf de receptie

Ben jij de snelste en 
slimste? We gaan 
lasergamen! 
(Het kan zijn dat je in het 
bos eventjes op je beurt 
moet wachten)
Duur: 15 minuten

13.30-14.15 Fotospel
Locatie: Bos | Start: Buitentheater

Weet jij overal een foto van 
te maken?
Neem je smartphone mee

15.00-16.00 Liedje met Blaadje
Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 
en 16.00 uur langs voor een 
kort liedje

16.30-17.00 Basketbal 
Locatie: Sportveld

Kom jij ook een meedoen?

Woensdag

19.00-19.30 Blaadjes optocht      
Locatie: Over het bungalowpark

Zwaai naar Blaadje tijdens 
zijn optocht. Wacht langs 
de route en Blaadje 
komt langs!
Route: het verharde pad op het 

bungalowpark, o.a. langs de 
huisjes 145,150, 155, 113, 107, 121 
en 140. 

Hele dag Wild West Rit
Locatie: Vanuit de auto

Start: Westerbergen

Zin in een avontuur in de 
omgeving vanuit de auto? 
Geef je snel op! 
Duur: +/- 2,5 uur

8-18

opgeven

gezin

RECREATIEPROGRAMMA
24 februari

6- /gezin

opgeven

10-18

6-18

gezin

opgeven

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele 
programma op westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

gezin

opgeven

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPUMDpJOSdfl2By3kmzrqurzEpcEkUhPsTaQs0pccSR_cb5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXR5u1KmMgiB-SbWMjb3zzi5kLeacABccBXbViN-O_eU8Sdw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4g_6m5-sFXCjCuR84sw3-nSmVm7N8efqwqSjJ0wKhMnQmNA/viewform?usp=sf_link
https://www.wildwestrit.nl/


WESTERBERGEN 

10.00-10.30 Knutselpakket 
bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 
hiernaast op en ontvang je 
eigen knutselpakket! 

11.00-11.30 Sportmoment 
Locatie: Sportveld

Sport jij ook mee?

13.30-14.15 Kleurenspeurtocht
Locatie: Bos | Start: Buitentheater

Haal tussen 13.30 en 14.00 
je kleurenspeurtocht op!

15.00-15.15 Foto met Blaadje
Locatie: Buitentheater

Kom langs voor een foto 
met Blaadje!

16.30-17.00 Tafeltennis
Locatie: Sportveld

Kom je ook een balletje 
slaan?

Donderdag

19.00-19.30 Blaadjes optocht      
Locatie: Over het bungalowpark

Zwaai naar Blaadje tijdens 
zijn optocht. Wacht langs 
de route en Blaadje 
komt langs!
Route: de grote weg op het 

bungalowpark, o.a. langs de 
huisjes 145,150, 155, 113, 107, 121 
en 140

20.00-20.30 Sportavond
Locatie: Sportveld

Sportievelingen opgelet! 
We gaan lekker fanatiek 
sporten vanavond

Hele dag Wild West Rit
Locatie: Vanuit de auto

Start: Westerbergen

Zin in een avontuur in de 
omgeving vanuit de auto? 
Geef je snel op! 
Duur: +/- 2,5 uur

10-18

gezin

7-18

RECREATIEPROGRAMMA
25 februari

6-18

8-18

gezin

gezin

opgeven

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele 
programma op westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

gezin

opgeven

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKu-7IquMPI_0hv5Oax8Pjx0wO-Wi5iTvVu5Xfpub3uXa4LA/viewform?usp=sf_link
https://www.wildwestrit.nl/


WESTERBERGEN 

10.00-10.30 Knutselpakket 
bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 
hiernaast op en ontvang je 
eigen knutselpakket! 

11.00-11.30 Sportmoment 
Locatie: Sportveld

Sport jij ook mee?

13.30-14.15 Levend Stratego
Locatie: Bos | Start: Buitentheater

Verover jij als eerste de vlag 
met je team?

15.00-16.00 Dansje met Blaadje
Locatie: Eigen accommodatie

Blaadje komt tussen 15.00 
en 16.00 uur langs voor een 
kort liedje

16.30-17.00 Proeven uit… 
Expeditie Westerbergen
Locatie: Sportveld

Ben jij sterk, slim, sportief?!

Vrijdag

19.00-19.30 Disco
Locatie: Buitentheater

Dans jij mee op de leukste 
liedjes? 
Let op: vanwege de 
maatregelen kunnen 
ouders helaas niet blijven 
kijken bij de disco

Hele dag Wild West Rit
Locatie: Vanuit de auto

Start: Westerbergen

Zin in een avontuur in de 
omgeving vanuit de auto? 
Geef je snel op! 
Duur: +/- 2,5 uur

10-18

gezin 6-18

RECREATIEPROGRAMMA
26 februari

6- /gezin

opgeven

8-18

7-18

opgeven

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele 
programma op westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

gezin

opgeven

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdxFLLadBikYG010niTiXQkzLMSQYvYtCcWvtAj_Th-gAYOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy5jmoOghvo0FRD_dLBbNuFmBKv_VoDIgWoXV-Q6zvBDpIeQ/viewform?usp=sf_link
https://www.wildwestrit.nl/


WESTERBERGEN 

10.00-10.45 Knutselpakket 
bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 
hiernaast op en ontvang je 
eigen knutselpakket! 

Vanaf 11.00 Boogschieten      
Locatie: Bos | Volg bord ‘outdoor 
activiteiten’ vanaf de receptie

Richten, vuur! Schiet je pijl 
in de roos en scoor punten. 
We schieten om de beurt

13.30-14.15 Hutten bouwen
Locatie: Bos | Start: Buitentheater

Bouw jij de mooiste en 
coolste hut?

15.00-16.00 Spelletje met Winck
Locatie: Eigen accommodatie

Winck komt tussen 15.00 
en 16.00 uur langs voor een 
kort spelletje

16.30-17.00 Voetbal 
Locatie: Sportveld

Kom jij ook een balletje 
trappen?

Zaterdag

Hele dag Wild West Rit
Locatie: Vanuit de auto

Start: Westerbergen

Zin in een avontuur in de 
omgeving vanuit de auto? 
Geef je snel op! 
Duur: +/- 2,5 uur

8-18

opgeven

gezin

RECREATIEPROGRAMMA
27 februari

6- /gezin

opgeven

8-18

6-18

opgeven

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele 
programma op westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

gezin

opgeven

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvhWBdEmlPpgH7hyRth1b_bcbePPFdwD58-EdniyWyL7139w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4Hdgc9Wjm5zQok89vVqEToXGTJiX0ARHa43PWCHG1uFdJgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiNaI0gHvqJkxiaCwPxJ9V_RPggns0aW33rlnTNgu8kxu9Ew/viewform?usp=sf_link
https://www.wildwestrit.nl/


WESTERBERGEN 

10.00-10.30 Knutselpakket 
bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je via de button 
hiernaast op en ontvang je 
eigen knutselpakket! 

13.30-14.15 Bosbingo
Locatie: Bos | Start: Receptie

Haal tussen 13.30 en 14.00 
je bosbingo op!

Zondag

gezin

RECREATIEPROGRAMMA
28 februari

gezin

opgeven

Het recreatieprogramma kan 24 uur van tevoren nog wijzigen. Kijk voor het actuele 
programma op westerbergen.nl/recreatieprogramma of in de App

gezin

opgeven

Hele dag Wild West Rit
Locatie: Vanuit de auto

Start: Westerbergen

Zin in een avontuur in de 
omgeving vanuit de auto? 
Geef je snel op! 
Duur: +/- 2,5 uur

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsuD9eqzifODmnyH7fzHgEGIKcjjzepprk3Ihyfyw15h_MoA/viewform?usp=sf_link
https://www.wildwestrit.nl/

