
 

 

 

LET OP: I.v.m. de veiligheid zijn er geen ouders bij de activiteiten toegestaan 
en houden we ook bij de activiteiten 1,5m afstand.   

 

 
 

19.00 uur Flingo tot 12 jaar 
 

Tref jij het met dit spel? Goed richten, dan lukt het wel 
 

Waar: Sportveld zwembad 
 

 
 

Het grote Witterzomer zoekspel voor iedereen! 
 

Bonk is ergens op het park zijn speciale oeroude knots verloren. Weet jij hem 
terug te vinden? Neem het dan mee naar de receptie en ruil het om voor een 

echte prijs! Vanaf 10.00 uur volgt er elke 2 uur een hint op onze Facebook 
pagina: Animatie Witterzomer 

 
 

10.00 uur Knutsel frutsel 
 

We gaan een leuk spel maken. Bij mooi weer gaan we buiten knutselen en 
mocht het weer het niet toelaten, krijg je van ons de knutsel en uitleg mee! 

 
Waar: Skik 

 
 

14.00 Flessenvoetbal tot 12 jaar 
 

Laat je zien en laat je horen, probeer op afstand zoveel mogelijk te scoren! 
 

Waar: Sportveld zwembad 
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16.00 uur Zandkastelen bouwen met Bonk tot 12 jaar  
 

Lekker kliederen in het zand, we gaan zandkastelen bouwen op het strand. 
Neem zelf een emmer en schepje mee! 

 
Waar: Recreatievijver 

 
 

19.00 uur Crazy 33 , 12+ 
 

33 knettergekke opdrachten, weet jij ze allemaal te voltooien? Neem je 
mobieltje mee! 

 
Waar: Sportveld zwembad 

 
 

 

 

 

Midgetputt-bingo 
 

Komen jullie tussen 10.00 uur en 17.00 uur met het gezin Midget-putten, dan 
krijgen jullie een ticket. Vanavond om 19.00 uur vindt er op onze Facebook 
pagina: Animatie Witterzomer een bingo trekking plaats. Hebben jullie een 

winnend lot, dan hebben jullie een te gekke prijs gewonnen! 
  

10.00 uur Knutsel frutsel 

Vandaag kun je een eigen instrument maken. Bij mooi weer gaan we buiten 
knutselen en mocht het weer het niet toelaten, krijg je van ons de knutsel en 

uitleg mee 

Waar: Skik 

 

 

 

Vrijdag 22 mei 
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14.00 uur Pretparcours tot 12 jaar 

Een route over het sportveld met leuke hindernissen, dat wil je absoluut niet 
missen! 

Waar: Sportveld zwembad 

 

16.00 uur Knotsgekke letterspel met Bonk tot 12 jaar 

Huh wat raar, Bonk haalt alle letters door elkaar! 

Waar: Sportveld zwembad 

 

19.00 uur De avonturen van Bonk & Bikkeltje 

Op onze Facebook pagina: Animatie Witterzomer kunnen jullie zien wat 
Bonk & Bikkeltje beleefd hebben! 

Waar: Sportveld zwembad 

 

19.00 uur Beat de best 12+ 

Kun jij je tegenstander verslaan? Dan mag je blijven staan! 

Waar: Sportveld zwembad 

 

 

 

Op de receptie ligt een speurtocht voor jullie klaar die jullie op eigen 
gelegenheid kunnen lopen. Na afloop kun je daar ook de antwoorden 

ophalen. Heel veel speurplezier! 

 
10.00 uur Knutsel en frutsel 

We hebben weer een leuk knutsel idee! Bij mooi weer gaan we buiten 
knutselen en mocht weer het niet toelaten, krijg je van ons de knutsel en 

uitleg mee! 

Waar: Skik 
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Zaterdag 23 mei 



 

 

14.00 uur Regenboog tot 12 jaar 

Ben jij goed in speuren? Dan vind je vast als eerste alle kleuren! 

Waar: Sportveld zwembad 

 

16.00 uur Bonk’s oer stoere loopspel tot 12 jaar 

Kom je te laat of veel te vroeg? Je hebt een lange weg voor de boeg! 

Waar: Sportveld zwembad 

 

19.00 uur mini disco 

Ben jij er al klaar voor? Op onze Facebook pagina: Animatie Witterzomer 
dansen we samen de avond door! 

Waar: Sportveld zwembad 

 

19.00 uur Flessenverdediger 12+ 

Blijf bij de les en verdedig je fles! 

Waar: Sportveld zwembad 

 

 

 

10.00 uur Knutsel frutsel 

Vandaag gaan we iets bijzonders maken, schreeuw jij het al van de daken? 
Bij mooi weer gaan we buiten knutselen en mocht het weer het toelaten, krijg 

je van ons de knutsel en uitleg mee! 

Waar: Skik 
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Zondag 24 mei 



 

 

14.00 uur Alle hoeken van het veld tot 12 jaar  

Kom allemaal snel en speel dit lastige, maar grappige spel! 

Waar: Sportveld zwembad 

 

16.00 uur Mega verstoppertje tot 12 jaar 

Verstop je snel de lastige hoeken, dan kan de zoeker beginnen met zoeken! 

Waar: Sportveld zwembad 
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