
Welkom bij bowling &  
recreatiecentrum Westerpark 
Wij staan al jaren bekend om ons uitgebreide aanbod in ontspanning. Wij bieden 
recreatie voor jong en oud en zijn gelegen bij de prachtige omgeving van het water- 
en natuurrijke Westerpark. Ons recreatiecentrum is goed bereikbaar en beschikt over 
voldoende gratis parkeergelegenheid.

Openingtijden April t/m September  Oktober t/m Maart
Maandag  10:00 - 23:00 uur 12:00 - 23:00 uur
Dinsdag   10:00 - 23:00 uur 12:00 - 23:00 uur
Woensdag 10:00 - 23:00 uur 12:00 - 23:00 uur
Donderdag  10:00 - 23:00 uur 12:00 - 23:00 uur
Vrijdag     10:00 - 24:00 uur 12:00 - 24:00 uur
Zaterdag 10:00 - 24:00 uur 10:00 - 24:00 uur
Zondag 10:00 - 23:00 uur 10:00 - 23:00 uur

Openingstijden kunnen soms afwijken, bekijk de website voor de actuele openingstijden.

Bowlingbanen
Wij beschikken over 20 bowlingbanen. Al onze banen zijn geschikt te maken voor 
kinderen door middel van per persoon instelbare gootafschermende hekjes. Het dragen 
van bowlingschoenen is verplicht, deze zijn inbegrepen in de prijs van de baanhuur.  
Het is ook mogelijk om een uurtje bowlen te combineren met arrangementen.

Lunch/diner
In onze prachtige serre of op ons terras, met uitzicht op het water, kunt u genieten van een 
lekker drankje, lunch of diner. 
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Maandag t/m donderdag  € 26,50

Vrijdag t/m zondag € 28,50

Schoolvakanties  € 28,50

Feestdagen € 30,00 

Baanhuur Baanhuur 
tarieventarieven

per baan per uur*

* Prijswijzigingen onder voorbehoud, 
kijk op onze website voor actuele prijzen.



Bufetten
Bij ons lunt u genieten van een geheel verzorgde lunch met koude en warme gerechten. 
een buffet is vanaf 20 personen te reserveren en dat is inclusief zaalhuur. Onze brunch 
of normale buffetten zijn inclusief één uur discobowlen.

Steengrillen-BBQ-Gourmet
Zin om lekker eten klaar te maken in een gourmetpannetje of vlees grillen op een steen? 
Kies dan één van onze arrangementen waarbij u de mogelijkheid hebt dit uit te breiden 
met een uurtje (of langer) bowlen, onbeperkt drankjes en dessert. Dit arrangement is al 
vanaf 2 personen te reserveren.

Zalen
Wij hebben diverse zalen die geschikt zijn voor elke gelegenheid. Of u nu op zoek bent 
naar een lokatie voor uw huwelijksvoltrekking, vergadering, feestavond, receptie, besloten 
lunch of diner. Het is allemaal mogelijk.

Speeltuin Westerpret
Speeltuin Westerpret is de gezelligste en grootste buitenspeeltuin van Zoetermeer en 
omgeving voor kinderen tot en met ongeveer 12 jaar. Kinderen kunnen zich de hele 
dag vermaken met onder andere klimmen, glijden, trampolinespringen, schommelen, 
waterpret, en meer. Ook is er een aparte peuterzone aanwezig en een grote speelbunker. 
Verder is er een kiosk aanwezig waar u terecht kunt voor een hapje en/of een drankje.

Bootje varen
Het Westerpark verkennen per water, dit kan bij ons. Haal uw sleutel bij de receptie en 
verken het Westerpark met één van onze waterfietsen. Vooraf reserveren is niet mogelijk 
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Wij bieden verschillende 
kinderfeestjes aan op diverse dagen. 
Onze feestjes zijn uit te breiden 
met allerlei mogelijkheden. In de 
winterperiode duurt een feestje 
gemiddeld 3 uur. Indien onze 
buitenspeeltuin “Westerpret”  
geopend is (april tot oktober bij 
mooi weer) kunt u hier tot 18:00 uur 
verblijven.

•  Pannenkoek Feestje
•  Snacky Feestje
•  Gourmet Feestje

Voor meer informatie bekijk onze 
folder Kinderfeestjes.

KinderK inder
feestjesfeestjes


