
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!

WESTERBERGEN 

Welkom op Westerbergen!

We hebben dit weekend een leuk 
outdoor-programma voor je 
samengesteld.

Hiernaast vind je activiteiten die je het 
gehele weekend kunt doen met je eigen 
familie. 

Op de volgende pagina vind je 
activiteiten die we daarnaast nog voor je 
organiseren!

Tot snel!

Het recreatieteam

Welkom! Gehele week

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 Midgetgolf
Ophalen: Receptie 

Speel een gezellig potje 
midgetgolf!
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WESTERBERGEN 

10.00-10.30 Knutselpakket
Bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je op en ontvang een 
supercool 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.
Het kan zijn dat je in het
bos even op je beurt moet
wachten. Duur: +/- 30 minuten

Vanaf 13.30 Lasergamen
Locatie: Bos | Volg bord ‘outdoor 

activiteiten’ vanaf de receptie

Ben jij de snelste en 
slimste? 
Het kan zijn dat je in het 
bos even op je beurt moet 
wachten. Duur: +/- 15 minuten

15.00-15.45 Plassentocht
Locatie: Bos | Start: Voorplein

Ga je mee lekker hard 
stampen in alle plassen?
Tip: doe oude kleren en 
schoenen aan!

16.30-17.00 Blaadjes disco-optocht
Locatie: Bungalowpark 

Start: Voorplein

Loop en dans je ook mee?

Zaterdag Zondag

10.00-10.30 Knutselpakket
Bezorgdienst
Locatie: Eigen accommodatie

Geef je op en ontvang een 
superleuk knutselpakket!

11.00-11.30 Spelmoment
Locatie: Sportveld

Doe je mee met een 
sportief spelletje?

13.30-14.15 Voetbal
Locatie: Sportveld

Doe je mee met een 
potje voetbal?
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