24 apr. t/m 1 mei 2020

Glittertattoos
Blaadjes welkomstvertier
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.

Outdoor lasergamen

Zaterdag

Zondag en woensdag

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.

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

Workshop: Woodcraft

Boogschieten

Zaterdag en dinsdag

Maandag

Zien we je bij één van de activiteiten?
We gaan iets moois maken met hout!
Kosten € 7,50 p.p.

Groetjes,

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

Winck, Blinck, Blaadje & het recreatieteam

Workshop: knuffels maken
Zondag en woensdag

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.

Archery tag
Dinsdag

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

Vr 24 apr

Za 25 apr

09.45

DAGJE WEG?
Slechts 40,- voor 4 personen!

HIEP, HIEP, HOERA!
Ben je toevallig in de vakantie jarig en lijkt
het je leuk dat iedereen tijdens de
avonturen van Winck & Blinck voor je zingt?
Geef je uiterlijk op de dag zelf voor 12.00
uur op bij het recreatieteam. Opgeven kan
tijdens één van de activiteiten.

Blaadje-beat

10.00
tot
11.00

Koningsbeat

Blaadje-knutsel
In de Deel

21+
Get-fit workout

6-

Blinck-beat

Do 30 apr

Vr 1 mei

Blaadje-beat

Winck-beat

Blinck-beat

Koekjes
bakken

Knutselen:
uitnodigingen

Knutselen:
decor musical

Knutselen:
Aandenken

In de Deel

In de Deel

In de Deel

In de Deel

21+
Get-fit workout

Zie weekspecials

13.00 – 15.30

€7,50

13.00 – 14.00

13.00 – 14.00

13.00 – 15.30

€7,50

€19,99

6-

21+

6-

Blaadjes
clubhuis

Get-fit
waterworkout

Blaadjes
clubhuis

Zie weekspecials

In het zwembad

Zie weekspecials

13.00 – 14.00

Workshop:
Woodcraft

Workshop:
Knuffels maken

Workshop:
Playmaïs

Workshop:
Woodcraft

Workshop:
Knuffels maken

In de Deel
Weekspecial

In de Deel
Weekspecial

In de Deel

In de Deel
Weekspecial

In de opkamer
Weekspecial

De grote
Westerbergen
koningsspelen

Hutten bouwen

Oefenmoment
musical

Oefenmoment
musical

In de Deel

In de Deel

Zie verderop
Op het sportveld

Aansluitend:

15.30 – 16.30

15.30 – 16.30

Koekjes eten in
je eigen hut

Oefenmoment
musical

Oefenmoment
musical

In de Deel

In de Deel

The battle

Zwembadspelen

15.00 – 16.00

Ladderbal
In het zwembad

15.00 – 16.00

Aansluitend
Balspelen

Voetbaltoernooi
Prijsuitreiking
Koningsspelen

Bij de receptie

8+

8+

Glittertattoos

Lasergame

Weekspecial

Weekspecial

Boogschieten

Chilz-promo

€3,-

Toelichtingen programma
(Bijna) elke ochtend vóór de knutsel danst
Blaadje, Winck, 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.

€19,99

13.30 – 15.30

16.00
tot
16.30

Welkom op
Westerbergen
Bij de receptie

8+

8+

Voor bosactiviteiten verzamelen we altijd bij
de recreatieruimte. 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!

Archery Tag

Lasergame

Weekspecial

Weekspecial

Weekspecial

Chilz-bos

Chilz-swim

Crazy 88

Jachtseizoen

Chilz-swim

Avonturentoer

Avonturentoer

Avonturentoer

Avonturentoer

Avonturentoer

Zie toelichting

Zie toelichting

Zie toelichting

Zie toelichting

Zie toelichting

Musical
promotoer

Avonturen van
Winck & Blinck

Avonturen van
Winck & Blinck

Avonturen van
Winck & Blinck

Avonturen van
Winck & Blinck

In de Deel

In de Deel

In de Deel

In de Deel

Voor alle activiteiten verzamelen we in de
'Deel', tenzij anders aangegeven.

19.00 – 19.30
Avonturentoer
Zie toelichting

Voorlezen met
Blaadje
Kidsdisco

In de opkamer

In de Deel

Chilz-sports

Avond

Koningsdagknutsel

Blaadjes
clubhuis

Welkom op
Westerbergen

19.00
tot
19.30

Wo 29 apr

Kinderbingo

13.30
tot
14.15

18.30
tot
19.00

Di 28 apr

Zie toelichting

13.00
tot
14.00

15.00
tot
15.30

Ma 27 apr

10.15

10.30
tot
11.00
Dagje Slagharen?
Koop uw entreekaarten met voordeel bij de
receptie. Combi-ticket voor 4 personen
slechts € 40,Wij verkopen tevens tickets voor Plopsa
Coevorden, Wildlands, Avonturenpark
Hellendoorn en Drouwenerzand.

Zo 26 apr

20.30 – 21.15

8+
Weerwolven
In de opkamer

20.15

Volw.
Bingoshow
Zie toelichting

Chilz-sports

Chilz-sports

Chilz-sports

Chilz-sports

20.30 – 21.15

20.30 – 21.15

Aansluitend:

20.30 – 21.15

8+
YouTube night

Gezin
Familie
sportavond

Kampvuurverhaaltje met
Winck & Blinck

Post-it

Bij de visvijver

21.00 – 21.45

21.00 – 21.45

21.00 – 21.45

21.00 – 21.45

21.00 – 21.45

Chilz play

Chilz-night

Chilzavond:
Raad het lied

Crazy 88
uitslag

Chilz-night:
Wie ben ik?

Kidsdisco
In de Deel

Musical:
Winck en
Blinck surfen
op het internet
in de deel

Aansluitend:
Geef je op bij
het
recreatieteam
en kom naar de Fotoshoot met
oefenWinck & Blinck
momenten.

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.

CHILZ 12+

GET-FIT

Koningsspelen

Koekjes bakken

Musical

Maandag

Dinsdag

Donderdagavond

Koningsspelen 2020!

Hhhmmmm, lekker koekjes!

Musical:

Vandaag is het Koningsdag
2020. Dat betekent een groot
feest! We beginnen de dag
sportief met het aanleren van
het nieuwe lied voor de
koningsspelen van kinderen
voor kinderen.

Vanochtend gaan we koekjes
bakken met het recreatieteam.
Deze smikkelen we ‘s middags
op in onze eigen gemaakte hut.

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

Alle koekjes zijn
na 13.30 uur op te halen
in de ‘Deel’.

Zal alles wel goed gaan?

Uitleg Chilz-activiteiten
CHILZ-SPORTS
Sporten met je leeftijdsgenoten.
Neem je vrienden mee en kom
naar het sportveld voor
bijvoorbeeld een potje voetbal of
basketbal!
CHILZ-BOS
In het bos doen we de leukste
activiteiten. Elke keer doen we
weer wat anders zoals levend
Stratego, Gotcha, Flashlight en
noem maar op!
CHILZ-PLAY
Deze leuke activiteiten doen we
vaak binnen. Kom langs met je
vrienden en laat je verrassen.
Hebben jullie zelf iets leuks? Laat
het ons weten!
CHILZ-SWIM
Kom naar het zwembad voor
activiteiten speciaal voor jullie.
Waterpolo? Moonlightswimming?
Of gewoon chillen in het zwembad?
Doe mee!
CHILZ-NIGHT
Deze avonden staan in het teken
van lekker chillen. Niks moet en
bijna alles mag! Kom langs en
neem bijvoorbeeld eigen muziek
mee!
CHILZ-DANCE
Op hippe en trendy muziek mag je
helemaal los gaan! Neem jij ook je
vrienden mee? We maken er een
onvergetelijke avond van!
CHILZ-PROMO
Deze keer hoef jij niet naar ons,
maar komen wij naar jou om je op
te zoeken en een praatje te maken!
Wil je iets doen? Laat het maar
weten!

Voor alle Chilz-activiteiten
verzamelen we bij het ‘Chilzhonk', tenzij anders aangegeven.
Heb je zelf een leuk idee? Laat het
ons weten en we kijken samen
naar de mogelijkheden!

Voor alle volwassenen (21+)
Meerdere ochtenden per week
zal er een Get-fit workout op
het programma staan.
Get-fit is een
beweegprogramma waar
iedereen op zijn/haar niveau
kan bewegen.
Voor alle Get-fit workouts
verzamelen we op het
sportveld, tenzij anders
aangegeven.

Daarna maken we een
koningsdagknutsel om
vervolgens super toffe
activiteiten te doen op het
sportveld. Om 15.30 zal de
prijsuitreiking zijn van de grote
Westerbergen
koningsdagspelen 2019!
Jij komt toch ook?

Geef je vóór maandag 19.00
uur op bij de receptie om
gezellig mee te doen met deze
leuke én lekkere activiteit.
Smikkel jij lekker mee?

Winck & Blinck de wolken

Wil jij samen met je vrienden
meespelen in de musical?
Geef je dan op bij het
recreatieteam en kom naar de
oefenmomenten.

