
 

Dag arrangementen  
Tips en ideeën voor een leuke dag met vrienden en familie

Dagje Witterzomer  
Heeft u iets te vieren of bent u dit jaar ‘belast’ met de organisatie van de 

familiedag? Wij helpen u graag met de organisatie hiervan met onze “Dagje 

Witterzomer Arrangementen”. Op Witterzomer heeft u alles in één: eten, 

drinken en vermaak. Geen ‘gedoe’ met rijden van de activiteit naar het 

restaurant. Indien u dit wenst kan een aparte ruimte voor u gereserveerd 

worden, welke u tijdens het verblijf als ‘thuishonk’ kunt beschouwen. 

 Verderop in deze flyer staan kant-en-klare arrangementen beschreven!  

Eten & Drinken   
Bij een dagje uit hoort natuurlijk een hapje en een drankje. Een kop koffie met taart, een lunch of een 

BBQ, er zijn diverse mogelijkheden! Voor de kinderen zijn er speciale prijzen.  

 Dieetwensen zijn geen probleem, deze horen we graag vooraf van u!   

Faciliteiten van het park  
Tijdens uw Dagje Witterzomer kunt u uiteraard gebruik maken van de 

faciliteiten van het park! De kinderen zullen zich uren vermaken in de 

verschillende speeltuinen, op de sportvelden of op het springkussen. En wat 

te denken van het speelstrand, waar je ook bij kouder weer heerlijk kan 

ravotten op de verschillende speeltoestellen. Voor Skik geldt wel een 

toeslag.  

 Het gebruik van de faciliteiten is inclusief in het pakket!  

Groepsactiviteiten 
Naast de vele faciliteiten kunnen we ook groepsactiviteiten voor u 

organiseren! Recreatief of sportief, voor jong en/of oud, een uurtje of een 

hele middag, het is allemaal mogelijk. We denken graag met u mee, welke 

activiteit het beste bij uw groep past.  

 Gaat u voor een ‘Halve of Hele Dag Witterzomer’, dan krijgt 

u een activiteit naar keuze gratis! 

Het Groepschalet 
Organiseert u liever zelf de gehele dag met zelfgebakken taart en soep van oma, dat is ook mogelijk! 

Dan huurt u het nieuwe Groepchalet op basis van zelfverzorging.  

 Prijzen en beschikbaarheid op aanvraag.  
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Veel gevraagde uitbreidingen/ aanpassingen  

- Lunch:  Jus d’orange   € 2,25 p.p.  

- Diner:  Luxe buffet   € 9,00 p.p. 

Italiaans buffet   € 2,25 p.p. 

Luxe BBQ   € 5,00 p.p. 

Chocolade ijscoupe  € 4,25 p.p. 

- Borrel: Gemengd bittergarnituur € 1,75 p.p. (3 hapjes en nootjes op tafel) 

Optie 1 - Ochtend Witterzomer  

10.00 uur  ontvangst  

12.00 uur lunch  

14.00 uur einde  

€ 21,00 p.p.  vanaf 11 jaar  

€ 11,50 p.p. 4 t/m 10 jaar 

drankjes op nacalculatie   

 

Optie 3 - Halve dag Witterzomer   

14.00 uur ontvangst  

17.30 uur dinerbuffet of BBQ 

20.00 uur einde 

 

€ 31,00 p.p. vanaf 11 jaar  

€ 15,50 p.p. 4 t/m 10 jaar  

incl. 3 drankjes, overige drankjes op nacalculatie 

GRATIS activiteit!   

 

Optie 4 - Hele dag Witterzomer  

10.00 uur ontvangst  

12.30 uur lunch  

17.30 uur dinerbuffet of BBQ 

20.00 uur einde 

€ 46,00 p.p. vanaf 11 jaar  

€ 22,00 p.p. 4 t/m 10 jaar  

incl. 4 drankjes, overige drankjes op nacalculatie 

GRATIS activiteit!   

 

Optie 2 - Middag Witterzomer  

13.30 uur ontvangst  

15.00 uur saladebuffet  

17.30 uur einde  

€ 25,00 p.p. vanaf 11 jaar  

€ 14,50 p.p. 4 t/m 10 jaar  

incl. 2 drankjes, overige drankjes op nacalculatie  
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Groepsactiviteiten  

Oergolf
Lang voordat men ging (boeren)golfen werd er in Drenthe al Oergolf gespeeld. 

Gewapend met een slaghout, een berenvel en een bal ging men in groepen de 

bossen in om dit eeuwenoude spel te spelen.

GPS Tocht  

De nieuwe manier van wandelen: geen papieren route meer, maar een GPS die 

jullie de weg wijst! Het GPS geeft hemelsbreed aan waar je heen moet, dus je moet zelf nog je eigen 

weg bepalen! Routes voor jong & oud!  

Midget-Putt  

De 18-holes midget-putt-baan is uniek in Nederland! Deze vorm van het reeds 

bekende midgetgolf kent vele nieuwe hindernissen als bruggen en zigzags én 

een groot deel van de banen is uitgevoerd met grote putt-cirkels van 

kunstgras. 

Klootschieten  

Als u in Drenthe bent, moet u toch echt gaan klootschieten! Dit honderden jaren oude spel kan 

gespeeld worden door jong en oud, want het is zo makkelijk. Elk team krijgt een ‘kloot’ mee 

(verzwaarde bal) die u tijdens het wandelen voor u uit moet werpen. 

Bowlen 
Niks is leuker dan samen gezellig bowlen in Skik, u kunt samen met uw groep 
gebruik maken van één of alle vier de bowlingbanen. Wie gooit als eerste een 
strike? 
 

Avonturenpad 
Het Avonturenpad op Vakantiepark Witterzomer is een pad van ongeveer 3 
kilometer dat over gehele park loopt. Voor dat je aan je avontuur begint krijg je een zakje mee waar 
je tijdens het lopen van het pad iets gaat maken. Daarnaast zijn er op pad verschillende leuke 
opdrachten te doen. (geschikt voor kinderen tot en met 11 jaar oud) 
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Inhoud eten & drinken  
Ontvangst 

Koffie/thee/ranja met  

een punt appelgebak met slagroom  

Lunch  
Kopje ‘soep van de dag’   
Zachte bolletjes  
Kaas  
Twee soorten vleeswaren  
Divers zoet beleg  
Broodje kroket  
Koffie, thee, melk  
 

Saladebuffet  

Drie soorten salades 

Zalmwrap 

Peppadews 

Gevulde eieren 

Olijven 

Stokbrood 

Gezouten roomboter, tapenade, pesto 

Let op: niet maaltijdvullend!  

 
Buffet  
Kopje soep met stokbrood met kruidenboter 
Drie soorten vleesgerechten  
Frites  
Rauwkost 
 

BBQ  

Vier soorten vlees  

Rauwkost 

Huzaren salade 

Frites 

Diverse sausjes 

Stokbrood & kruidenboter 

Drankjes  
Bij de inbegrepen drankjes heeft u de keuze 

uit het assortiment van de Brasserie: koffie, 

thee, fris, wijn en bier. Sterke dranken, 

speciaal koffie en speciaal bier zijn exclusief.  

 

 

Eigen ideeën  

In deze flyer vindt u basisarrangementen terug voor een “Dagje Witterzomer”. Uiteraard kunnen we 

ook een pakket op maat voor u samenstellen. Bijvoorbeeld: een high tea i.p.v. een saladebuffet of een 

ander tijdschema.  

Meer informatie  

Prijzen in deze flyer zijn geldig voor groepen van 15 tot 50 personen.  

Grotere – of juist kleinere – groep? Geen probleem! Vraag ons naar de mogelijkheden!   
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