
10 april t/m 13 april 2020



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 avonturen in de ‘Deel'! Daarnaast zijn er nog 
veel meer leuke activiteiten waaraan je kunt meedoen.

Bij aankomst heb je een stickerboekje gekregen. Alle stickers verzameld? 
Dan mag je aan het eind van je verblijf een cadeautje uitzoeken bij de 
receptie! Kijk snel bij welke activiteiten je een sticker kunt verdienen.

Zien we je bij één van de activiteiten?

Groetjes, 

Winck, Blinck, Blaadje & het recreatieteam

Vrijdag 

Pimp jezelf deze vakantie…
laat een glittertattoo zetten, laat je schminken of versier 

je haar met een ibiza hairwrap. Maak deze vakantie helemaal de
blits en laat je vriendjes versteld staan.

Kosten: €3,- p.p.

Blaadjes welkomstvertier

Zaterdag

Zoek met de hele familie de spanning op tijdens een wedstrijd
boogschieten tegen elkaar. Met een boog, speciale pijlen en een

helm worden in een uur tijd verschillende spellen gespeeld.
Geef je snel op bij de receptie want vol = vol

Kosten: Gratis

Zondag

We gaan iets moois maken met hout!
Kosten € 7,50 p.p. 

Welkom op Westerbergen Archery tag

Maandag 

Doe mee met deze unieke workshop! 
Kies je knuffel, vul hem, geef hem een hart, kies je outfit en maak

een vriendje voor het leven
Kosten € 19,99 p.p. 

 Maandag

Dompel je onder in de strijd en ga de uitdaging aan met de hele
familie. Speel een uur lang verschillende spellen en wie weet

komen jullie als winnaar het veld af.
Geef je snel op bij de receptie want vol = vol

Kosten: Gratis

Zondag

Dompel je onder in de strijd en ga de uitdaging aan met de hele
familie. Speel een uur lang verschillende spellen en wie weet

komen jullie als winnaar het veld af.
Geef je snel op bij de receptie want vol = vol

Kosten: Gratis

Outdoor lasergamen

Workshop: knuffels maken Boogschieten

Glittertattoos

Workshop: woodcraft



Toelichtingen programma
(Bijna) elke ochtend voor de knutsel danst 
Blaadje, Winck of Blinck 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.

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 deel. 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.

Tussen 18.30 en 19.00 uur (voorafgaand 
aan de avonturen van Winck & Blinck) komen
Blaadje, Winck en/of Blinck fietsend langs om
naar de avonturen van Winck en Blinck toe te
gaan. Ga jij ook mee? Ze komen eraan!

Bingo: Zaal open om 19.30 uur. 
Kosten: € 6,00 voor alle rondes. 
Kinderbingo: Zaal open om 12.45 uur. 
Kosten € 3,00 voor alle rondes.

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.

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.

Vr 10 april Za 11 april Zo 12 april Ma 13 april
O
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09.45 – 10.00

Blinck-beat
In de Deel

10.00 – 10.30

Paashaasbeat
Bij de receptie

10.00 – 10.30

Paashaasbeat
Bij de receptie

10.00 – 11.00

Knutselen:
Verrassing
In de Deel

10.30

Paaseieren zoeken
Zie verderop

10.30

Paaseieren zoeken
Zie verderop

13.00 – 14.00

Kinderbingo
In de Deel

Zie toelichting

13.00 – 15.30

Workshop:
Woodcraft
In de Deel

 Zie weekendspecials

13.00 – 14.00

Workshop:
Knuffels maken

In de Deel
 Zie weekendspecials

M
id

da
g

13.30 – 14.15

Zwembadspelen

13.30 – 14.15

Het grote eierspel

15.00  – 16.00

Welkom op Westerbergen
Bij de receptie
zie verderop

15.30 – 16.00

Tikspelen met Blinck
In de speeltuin

15.30 – 16.00

Blaadjes clubhuis 
In de speeltuin

Zie weekend-specials

15.30 – 16.00

Balspelen
 Op het sportveld

16.00 – 17.00

Glittertattoos
In de opkamer

16.00 – 17.00

Archery Tag
Aanmelden verplicht

 Zie weekendspecials

16.00 – 17.00

Lasergame Experience
Aanmelden verplicht

 Zie weekendspecials

16.00 – 17.00

Boogschieten
Aanmelden verplicht

 Zie weekendspecials

Av
on

d

19.00 – 20.00

Kidsdisco
In de Deel

19.00 – 19.30

Voorlezen met Blaadje
In de opkamer

18.30 – 19.00

Avonturentoer
Zie toelichting

18.30 – 19.00

Avonturentoer
Zie toelichting

19.00 – 19.30

Avonturen van Winck & Blinck
In de deel

19.00 – 19.30

Avonturen van Winck & Blinck
In de deel

20.30 – 21.15

30 Seconds
In de deel

20.15 – 22.00

Bingoshow
In de Deel

Zie toelichting

20.30 – 21.30

Levend stratego
Zie verderop

Aansluitend:

Fotoshoot met Winck & Blinck
In de Deel

Zie verderop

Volw.

6-

Gezin8+

€7,50 €19,99€3,-

€6,-

8+8+8+€3,-



Vrijdagmiddag

Word enthousiast ontvangen bij
de receptie door het

welkomstcomité van Winck,
Blinck en/of Blaadje.

Speel gelijk een spelletje met
jouw 

Westerbergenvrienden!

Vrijdagavond

Kom je ook meedansen met
Winck en Blinck?

We gaan lekker dansen en
leuke dansspelletjes spelen.

Wil je meedoen? Kom dan naar
de Deel!

Zondagavond
  

Waaaah.. spannend!

Maarschalk, majoor, sergeant;
verzamelen! Dit spannende

oorlogsspel spelen we
vanavond op de camping.

Welk team heeft de beste
tactiek om zo de vlag van het
andere team te veroveren?

We spelen dit spel in het bos.
Trek warme en dichte kleren

aan. 

We verzamelen om 20.30 uur
bij de deel

Welkom Levend strategoKidsdisco

Zondag & maandag

I’M SO EGGCITED!

Waar zijn de paaseitjes nou
gebleven? Heeft de paashaas

ze dit jaar weer verstopt?

Laten we ze met z’n allen gaan
zoeken!

Zoek jij ook mee?

Paaseieren zoeken

Maandagavond

“Say cheese”

Vanavond aansluitend aan het
theater zullen Winck en Blinck
met iedereen op de foto gaan.
Blaadje houdt ook erg van de

camera dus misschien
komt hij ook nog wel langs!

Vergeet niet jouw camera mee
te nemen!

FOTOSHOOT


