
Excursies Kids Activiteiten Activiteiten Entertainment Sport & Spel

Programma
 4 - 10 oktober

Welkom op vakantiepark Westerbergen!

Iedere dag staan wij voor jou klaar om er een onvergetelijke dag van te maken.
Wees lekker creatief tijdens een van de workshops of beproef je geluk tijdens de bingo!

Ga op avontuur en doe mee met een spannend spel Shoot-out of Lasergamen.

Het activiteitenprogramma wordt wekelijks samengesteld.
Vergeet dus niet een nieuw programma op te halen als je langer blijft dan 7 dagen!

Sommige activiteiten zijn weersafhankelijk en kunnen bij slecht weer of regen worden geannuleerd.
Achter de activiteiten staat vermeld wat de kosten zijn en voor welke leeftijdscategorie ze geschikt zijn.

Veel activiteiten hebben een maximum aan beschikbare plaatsen, reserveer dus vandaag nog bij de receptie.

Fijne vakantie!



vrijdag  4 oktober
Letterboxen
09:00 - 18:00 uur receptie 

Doormiddel van deze interactieve wandeltocht ontdekt u een
mooi stukje Drenthe. Volg de coordinaten op aan de hand van
de Google Maps app op uw mobiele telefoon. Onderweg
kunnen de kids puzzels/raadsels oplossen. (optioneel)

Midgetgolf
09:00 - 18:00 uur receptie 

De midgetgolfbaan heeft 18 uitdagende holes en is geschikt
voor alle leeftijden. 

Glittertattoo's
13:00 - 15:00 uur receptie 

Pimp jezelf eens met een Glittertattoo! Je kiest zelf je
afbeelding en de kleuren en je bent klaar om hem aan
iedereen te showen.

Ibiza Hairwraps
13:00 - 15:00 uur receptie 

Versier jezelf met de mooiste Ibiza Hairwraps. Welke kleur gaat
het worden, met kralen of met veertjes? Alle wraps zijn in Ibiza
stijl! Be There

zaterdag  5 oktober
Bosgolf
09:00 - 18:00 uur receptie 

Bosgolf is een leuke variant op boerengolf. De holes liggen
verspreid in het bos. Welk team zal er winnen?

Midgetgolf
09:00 - 18:00 uur receptie 

De midgetgolfbaan heeft 18 uitdagende holes en is geschikt
voor alle leeftijden. 

Boogschieten
09:30 - 10:30 uur Parkeerplaats 2 

Heb jij het in je om de nieuwe Robin Hood te worden?
Doe mee en laat je verrassen door deze leuke familieactiviteit.
 

Outdoor Lasergame
11:00 - 12:00 uur Parkeerplaats 2 

Eenmaal in het veld wil niemand falen en wil iedereen zich
bewijzen als "scherpschutter". Welk team komt als beste uit de
strijd? Een super spannend spel voor jong en oud.

Workshop: Knuffel maken
13:00 - 14:00 uur De Deel 

Tijdens deze unieke activiteit maak jij een vriendje voor het
leven. Je kiest zelf je knuffel, vult hem, geeft hem een hart, een
naam en kiest z'n outfit!

zondag  6 oktober
Letterboxen
09:00 - 18:00 uur receptie 

Doormiddel van deze interactieve wandeltocht ontdekt u een
mooi stukje Drenthe. Volg de coordinaten op aan de hand van
de Google Maps app op uw mobiele telefoon. Onderweg
kunnen de kids puzzels/raadsels oplossen. (optioneel)

Midgetgolf
09:00 - 18:00 uur receptie 

De midgetgolfbaan heeft 18 uitdagende holes en is geschikt
voor alle leeftijden. 

Workshop: Zandtekening maken
09:30 - 10:30 uur De Deel 

Maak tijdens deze workshop de mooiste tekeningen van zand.
Een creatieve activiteit voor alle leeftijden.

Het Kralenpad
10:00 - 18:00 uur receptie 

Een familiewandeling (1,2KM) waarbij de kinderen aan de hand
van een kralenketting de route bepalen. Onderweg zijn er een
aantal bezienswaardigheden. 

Workshop: Klompje verven
11:00 - 12:00 uur De Deel 

Kinderen houden ervan om te schilderen en dingen te maken.
Doe ook mee met deze "Nederlandse" kids workshop

Boogschieten
12:30 - 13:30 uur Boogschieten 

Heb jij het in je om de nieuwe Robin Hood te worden?
Doe mee en laat je verrassen door deze leuke familieactiviteit.

Huifkartocht
13:30 - 14:30 uur receptie 

Ontdek al met moois wat Drenthe u te bieden heeft. Tijdens de
huifkartocht komt u langs historische dorpjes en geniet u van
de prachtige natuur. Dat is het Echten Drenthe gevoel!

Outdoor Lasergame
16:00 - 17:00 uur Parkeerplaats 2 

Eenmaal in het veld wil niemand falen en wil iedereen zich
bewijzen als "scherpschutter". Welk team komt als beste uit de
strijd? Een super spannend spel voor de hele familie!

maandag  7 oktober
Midgetgolf
09:00 - 18:00 uur receptie 

De midgetgolfbaan heeft 18 uitdagende holes en is geschikt
voor alle leeftijden. 

Het Kralenpad
10:00 - 18:00 uur receptie 

Een familiewandeling (1,2KM) waarbij de kinderen aan de hand
van een kralenketting de route bepalen. Onderweg zijn er een
aantal bezienswaardigheden. 

dinsdag  8 oktober
Bosgolf
09:00 - 18:00 uur receptie 

Bosgolf is een leuke variant op boerengolf. De holes liggen
verspreid in het bos. Welk team zal er winnen?

Letterboxen
09:00 - 18:00 uur receptie 

Doormiddel van deze interactieve wandeltocht ontdekt u een
mooi stukje Drenthe. Volg de coordinaten op aan de hand van
de Google Maps app op uw mobiele telefoon. Onderweg
kunnen de kids puzzels/raadsels oplossen. (optioneel)

Midgetgolf
09:00 - 18:00 uur receptie 

De midgetgolfbaan heeft 18 uitdagende holes en is geschikt
voor alle leeftijden. 

Workshop: Knuffel maken
13:00 - 14:00 uur De Deel 

Tijdens deze unieke activiteit maak jij een vriendje voor het
leven. Je kiest zelf je knuffel, vult hem, geeft hem een hart, een
naam en kiest z'n outfit!

woensdag  9 oktober
Midgetgolf
09:00 - 18:00 uur receptie 

De midgetgolfbaan heeft 18 uitdagende holes en is geschikt
voor alle leeftijden. 

Het Kralenpad
10:00 - 18:00 uur receptie 

Een familiewandeling (1,2KM) waarbij de kinderen aan de hand
van een kralenketting de route bepalen. Onderweg zijn er een
aantal bezienswaardigheden. 

Knutselen
10:00 - 11:00 uur De Deel 

Kom langs en laat je creativiteit z'n gang gaan. Iedere keer
maken we weer een andere leuke knutsel. 

Boogschieten
11:00 - 12:00 uur Boogschieten 

Heb jij het in je om de nieuwe Robin Hood te worden?
Doe mee en laat je verrassen door deze leuke familieactiviteit.

Outdoor Lasergame
13:00 - 14:00 uur Parkeerplaats 2 

Eenmaal in het veld wil niemand falen en wil iedereen zich
bewijzen als "scherpschutter". Welk team komt als beste uit de
strijd? Een super spannend spel voor de hele familie!

Workshop: Klompje verven
13:00 - 14:00 uur De Deel 

Kinderen houden ervan om te schilderen en dingen te maken.
Doe ook mee met deze "Nederlandse" kids workshop

Workshop: Woodcraft
14:30 - 15:30 uur De Deel 

Knutsel de mooiste creaties van hout in de workshop
Woodcraft. Kun je er geen genoeg van krijgen? Check het
volledige assortiment in onze SPAR supermarkt.

donderdag 10 oktober
Bosgolf
09:00 - 18:00 uur receptie 

Bosgolf is een leuke variant op boerengolf. De holes liggen
verspreid in het bos. Welk team zal er winnen?

Letterboxen
09:00 - 18:00 uur receptie 

Doormiddel van deze interactieve wandeltocht ontdekt u een
mooi stukje Drenthe. Volg de coordinaten op aan de hand van
de Google Maps app op uw mobiele telefoon. Onderweg
kunnen de kids puzzels/raadsels oplossen. (optioneel)

Midgetgolf
09:00 - 18:00 uur receptie 

De midgetgolfbaan heeft 18 uitdagende holes en is geschikt
voor alle leeftijden. 

Glittertattoo's
13:00 - 14:30 uur receptie 

Pimp jezelf eens met een Glittertattoo! Je kiest zelf je
afbeelding en de kleuren en je bent klaar om hem aan
iedereen te showen.

Ibiza Hairwraps
13:00 - 14:30 uur receptie 

Versier jezelf met de mooiste Ibiza Hairwraps

Huifkartocht
13:30 - 14:30 uur receptie 

Ontdek al met moois wat Drenthe u te bieden heeft. Tijdens de
huifkartocht komt u langs historische dorpjes en geniet u van
de prachtige natuur. Dat is het Echten Drenthe gevoel!
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