
 

 

Kinderfeestjes op Witterzomer 
Kinderfeestjes: Daar worden wij blij van! Wij organiseren kinderfeestjes om nooooooit te vergeten. Wat 

te denken van speurtochten, Midget-Putt of Oergolf? Ook organiseren we feestjes onder begeleiding, 

bijvoorbeeld het Handboogschieten. Naast deze leuke activiteiten mag je natuurlijk ook uren spelen in de 

vele speeltuinen en op het speelstrand. De dag wordt afgesloten met lekker eten: een kindermenubox of 

pannenkoeken versieren!  

Ook wanneer u geen gast bent van ons vakantiepark kunt u bij ons een onvergetelijk kinderfeestje 

boeken! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Spetter-Spatter € 7,50 p.p. 
Kom lekker spetteren en spatteren in ons 

openlucht zwembad. Of houd je meer van het 
strand? Neem dan een duik in onze 

recreatievijver!  
 

Midget-putt    € 9,50 p.p. 
Wie wordt de kampioen met midget-putt-golf?  Deze 

unieke vorm van midgetgolf combineert nieuwe 
hindernissen met grote putt-cirkels van kunstgras. Leuk 

voor jong en oud!   
 

ROEKOE speurtocht 

€ 8,50 p.p. 
Een hele speciale speurtocht, 
waarbij je je speurneus niet 

thuis moet laten liggen. 
Gewapend met een 

vergrootglas en meetlat gaan 
jullie deze leuke route lopen, 
die jullie door het Pelinckbos 
en langs de Baggelhuizerplas 

leidt. 
 

Oergolf  

€ 9,50 p.p. 
Dit is nog eens wat anders 

dan Boerengolf! Gewapend 
met een kei aan een stok en 

een bal gaan jullie het 
terrein van Witterzomer op. 

De bal moet niet in de 
welbekende holes, maar je 
moet er voor zorgen dat je 
in zo min mogelijk slagen 
een natuurlijk obstakel 

raakt.  
 
 

GPS speurtocht € 8,50 p.p. 
Aan de hand van een GPS gaan jullie op zoek 

naar verschillende punten waar vragen opgelost 
moeten worden. Pas als je alle punten 

gevonden hebt, kun je het raadsel ontcijferen. 
 
 

Avonturenpad (TIP!)  

€ 8,50 p.p.
Op de ca. 3 km lange route word je 

meegenomen naar de oertijd en leer, ervaar en 
speel je net als Bonk & Bikkeltje, de 

oerbewoners van Witterzomer. Al klimmend 
en klauterend op berenjacht, eten bereiden en 

voor beesten zorgen, je komt het allemaal 
tegen! 

 

Z.O.Z. voor meer informatie over de kinderfeestjes 

Handboogschieten   € 14,00 p.p. 
Span de boog en schiet op het doel! Na de 

uitleg en de oefenrondjes gaan we voor 

het echte werk.  Wie is een echte Robin 

Hood? Vanaf 10 jaar (minimaal 7 

kinderen).  

Skelter Feest   € 8,50 p.p. 
Stoere jongens en meiden kunnen komen 

‘racen’ op Witterzomer! Verken het park 

op één van de vele soorten skelters, zoals 

een ligskelter, een trike of een heuse 

shuttle skelter. 

http://www.witterzomer.nl/


 

 

Kinderfeestjes op Witterzomer 

Alle arrangementen zijn inclusief onderstaand feestpakket 
 De gekozen activiteit 

 Vrij gebruik van speeltuinen 

 Leuk aandenken voor alle kinderen 

 Cadeautje voor de jarige 

 Lekker eten 
o Optie 1: Kindermenubox incl. patatjes met mayonaise, 

snack, ranja en een waterijsje 
o Optie 2: Pannenkoek versieren, ranja en een waterijsje 

 
Qua tijdsduur kunt u uitgaan van ca. 4 uur inclusief eten. 

 

Meer informatie 
Speeltuinen en sportvelden, springkussen 

Naast de gekozen activiteiten kunnen de kinderen zich ook uitleven in de vele speeltuinen en op de 
sportvelden. Ook het speelstrand biedt veel speelplezier. Een grote favoriet van de kinderen is het 

springkussen. Bij aankomst krijgt u een speciale plattegrond met leuke speeltips van ons mee! 
 

Uitbreiding van het feestje 
Wilt u meerdere feestjes met elkaar combineren of een ontvangst met taart? Laat het ons weten, we 

kunnen feestjes op maat samenstellen. 
 

Overnachten 
Is één dag op Witterzomer niet voldoende? Informeer dan naar de mogelijkheden voor een 

‘slaapfeestje’ op Witterzomer! 
 

Ouders/ begeleiders 
Ouders/ begeleiders vallen buiten het kinderfeest-pakket. De activiteit wordt voor hen niet berekend 

en eten & drinken dat door hen genuttigd wordt gaat op basis van nacalculatie. 

Wanneer? 
De kinderfeestjes op Witterzomer zijn te boeken op basis van beschikbaarheid van april t/m oktober 

(Spetter-Spatter van mei t/m augustus). Tijdens schoolvakanties en de TT week worden geen 
kinderfeestjes georganiseerd. Buiten de vakantieperiodes is ons restaurant niet dagelijks geopend. 

Indien gesloten wordt een aangepast tarief voor het feestje berekend. 
 

Overige groepsactiviteiten 
Naast kinderfeestjes organiseren we ook groepsactiviteiten voor familiedagen, sportverenigingen en  

scholen. Informeer naar de mogelijkheden! 
 

U kunt ons bereiken via 0592-393536 
en info@witterzomer.nl! 

 

Z.O.Z. voor de kinderfeestjes 

http://www.witterzomer.nl/
mailto:info@witterzomer.nl

