
Park Borgerswold



7. BORGERSWOLD EXPERIENCE
  De hele dag voor 1 vaste prijs diverse activiteiten proberen, inclusief friet, snack en een beker ranja voor maar € 12,50 per persoon. Wie durft  er te klimmen, of wie schiet er raak met pijl en boog?

8. WATERSPORTCENTRE VEENDAM
  Lekker de hele dag kunnen waterskieen of wakeboarden. Wie durft  er een rondje te wagen?

9. SCOUTING VEENDAM
  Diverse activiteiten en demonstraties worden er op het eiland van de Scouting gegeven. Stokbroodje bakken boven het vuur, heerlijk!

10. VERENIGING TUINRECREATIE VEENDAM  Er is een proeverijtje met uiteraard producten van eigen tuin. Een poff ertjeskraam, imker met bijen en honing, ambachtelijke tractoren enz. Bij voldoende aanvoer ver-schillende planten. Iedereen die belangstelling heeft  kan een rondleiding krijgen door ervaren tuinders. Ook is de mogelijkheid om de uitbreiding van de jeugdtuinen Bor-gerswold te bezoeken, informatie te verkrijgen over de jeugdtuinen wat doen de groene vingers allemaal op de tuinen?

11. KINDERBOERDERIJ
  Naast het knuff elen van de dieren en te kijken of er al nieuwe jonkies zijn geboren zal er een demonstratie schapenscheren zijn en een marmott enrace, wie zal er gaan winnen?
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1. BORGERSWOLDHOEVE

  De Borgerswoldhoeve is voor deze dag open voor een 

rondleiding, u kunt bij de Spelerij vragen en u krijgt een 

persoonlijke rondleiding!

2. SPELERIJ BORGERSWOLD

  Om 11.00 wordt de Spelerij offi  cieel geopend en de hele 

dag is de Spelerij gratis toegankelijk voor jong en oud. 

Om 17.00 uur is er een open lucht bioscoopfi lm. De fi lm 

“Buurman en Buurman” word op een groot scherm ver-

toond en de toegang is gratis.

3. CAMPERCAMPING

  Loop eens gezellig langs de campers, maak een praatje 

en vraag de mensen wat ze van Veendam vinden, u zult 

versteld staan hoe positief de gasten van de Campercam-

ping zijn over Veendam en uiteraard het park Borgers-

wold.

4. HET KOETSHUIS

  Heerlijk genieten van een kopje koffi  e, ijsje of een glaasje 

fris. Bij mooi weer zal het terras open zijn. 

5. AMIGORANCH

 Steakhouse en pizzeria.

6. PRACHTIG SPEELTOESTEL 

  Voor iedereen vrij toegankelijk, kinderen kunnen heerlijk 

ravott en en spelen. Wie durft  helemaal naar boven in het 

kraaiennest?

12. WATERJUFFER

  In de ochtend vanaf 7.00 uur begint de dag met een 

frisse wandeling met aansluitend een heerlijk ontbijt. 

  Aanmelden kan via Sjaak Geerlings, 06-5120602. 

 Kosten zijn € 8,-- per persoon.

  Daarnaast is er de hele dag een springkussen op het 

plein voor de Waterjuff er, ook zal er een informatie stand 

komen met verschillende cactussen op het plein. 

13. MANEGE LIPIZZA

  Een kijkje in de stallen? Een paard of pony aaien? 

Misschien wil je wel een ritje op de rug van een pony?

 Dat kan!! Van 12.00 tot 16.00 uur staan de pony’s te 

trappelen om jou een ritje op hun rug te laten beleven. 

Bij mooi weer lekker buiten en anders gaan we lekker 

binnen rijden. 

  Ook hebben we de paardentram rondrijden met 2 paar-

den ervoor, deze paardentram brengt je langs alle loca-

ties waar van alles te beleven is!!!

14. STORMVOGELS

  Proberen met een mountainbike de bult op te fi etsen, en 

natuurlijk ook proberen om weer op een veilige manier 

naar beneden te komen! 

 Fietsen om te proberen staan klaar.

OPEN DAG   10 MEI 2018 Park Borgerswold
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EEN LEUKE VERRASSING
Bij meer dan 3 stempels bij bovenstaande bedrijven/

verenigingen een leuke verrassing! De hele dag zal er een 

paardenkoets rondrijden waar je vrij op en af kan stappen en 

zal langs de diverse bedrijven en verenigingen langs rijden.

Op 10 mei a.s. op Hemelvaartsdag houden onderstaande bedrijven 
 en verenigingen open huis. U bent van harte welkom om te komen kijken. 

11.00 tot 17.00 uur
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10. VERENIGING TUINRECREATIE VEENDAM
  Aanwezig een proeverrijtje met uiteraard producten van 

eigen tuin. Een poffertjeskraam, Imker met bijen en ho-
ning. Ambachtelijk tractoren enz. Bij voldoende aanvoer 
verschillende planten. Iedereen die belangstelling heeft 
kan een rondleiding krijgen door ervaren tuinders. Ook 
is de mogelijkheid om de uitbreiding van de jeugdtuinen 
Borgerswold te bezoeken,  informatie te verkrijgen over 
de jeugdtuinen wat doen de groene vingers allemaal op 
de tuinen?

11. KINDERBOERDERIJ
  Naast het knuffelen van de dieren en te kijken of er al 

nieuwe jonkies zijn geboren zal er een demonstratie 
schapenscheren zijn en een marmottenrace, wie zal er 
gaan winnen?
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weer lekker buiten, en anders gaan we lekker binnen 
rijden. 

  Ook hebben we de paardentram rondrijden met 2 paar-
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  Proberen met een mountainbike de bult op te fietsen, en 

natuurlijk ook proberen om weer op een veilige manier 
weer naar beneden te komen! Fietsen om te proberen 
staan klaar.
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