
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 o.a. klimmen, glijden, trampoline, schommelen en er is een 
kabelbaan. Maar er is ook waterpret, tafeltennis, midgetgolf en skelter rijden. Ook is 
er een aparte peuterzone aanwezig. Er is een kiosk  aanwezig waar u terecht kunt voor 
een hapje en een drankje.

Openingtijden* April t/m oktober Schoolvakanties
Maandag Gesloten 10.00-18.00 uur
Dinsdag Gesloten 10.00-18.00 uur
Woensdag 12:00-18:00 uur 10:00-18:00 uur
Donderdag Gesloten 10:00-18:00 uur
Vrijdag 12:00-18:00 uur 10:00-18:00 uur
Zaterdag 10:00-18:00 uur 10:00-18:00 uur
Zondag 10:00-18:00 uur 10:00-18:00 uur
*uitsluitend bij mooi weer

Party en Recreatiecentrum Westerpark, Heuvelweg 4, 2716 DZ Zoetermeer
Telefoon 079 351 87 22, info@bowlingwesterpark.nl, www.bowlingwesterpark.nl

bij Bowling & Recreatiecentrum Westerpark. 

Party 1
Entree, frites, onbeperkt limonade en
een waterijsje

Maandag t/m vrijdag € 9,50 pp.
Zaterdag en zondag  € 10,50 pp.

Party 2
Entree, frites + snack, onbeperkt 
limonade en een waterijsje

Maandag t/m vrijdag   € 11,00 pp.
Zaterdag en zondag   € 12,00 pp.

Party 3
Entree, onbeperkt limonade en 
een waterijsje € 6,75 pp.

Party 4
Entree, frites, onbeperkt limonade 
en een waterijsje € 8,50 pp.

U kunt bij ons niet pinnen.

KinderfeestjesK inderfeestjes
min. 6 kinderen, 

maximaal 2 begeleiders

GroepsGroeps
arrangementenarrangementen

Vanaf 21 kinderen,
per 7 kinderen 1 begeleider gratis 

 

* Prijswijzigingen onder voorbehoud, 
kijk op onze website voor actuele prijzen.
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Tarieven tot 2 jaar 2 t/m 15 jaar vanaf 16 jaar
Maandag t/m vrijdag      Gratis  € 5,00 pp. € 2,00 pp.
Zaterdag en zondag       Gratis  € 6,00 pp. € 2,00 pp.
Flitsbezoek (na 16:00 uur)   Gratis  € 3,00 pp. € 1,00 pp.
65+ (op vertoon van 65+ pas)    € 1,00 pp.

Tarieven schoolvakanties tot 2 jaar 2 t/m 15 jaar vanaf 16 jaar
Maandag t/m vrijdag      Gratis  € 6,00 pp. € 2,00 pp.

Abonnementen
Seizoenskaart € 55,00 
elk extra kind  € 35,00
(twee volwassenen gratis per seizoenskaart)

Groepstarieven 
Vanaf 21 personen ma.t/m vrij. zat. en zon.
21 – 50 kinderen € 4,75 pp. € 5,75 pp.
50 – 100 kinderen € 4,50 pp. € 5,50 pp.
100+ kinderen € 4,25 pp. € 5,25 pp.

Extra mogelijkheden*
Midgetgolf € 2,50 pp.
Skelter rijden (per 6 minuten) € 2,00 pp.
* enkel mogelijk binnen de speeltuin na betaling entree

Kom ook eensKom ook eens
 een bootje huren... een bootje huren...

Tip!Tip!


