
 

 

 

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.   

 

 
 

Rappehap-Bingo 
 

Kom je op vrijdag, zaterdag en/of zondag naar de Rappehap en heb jij een 
bestelling van meer dan € 10,- bewaar je bon dan goed, want die is dan 

misschien een prijs waard! Zondag om 20.00 uur vindt er op onze Facebook 
pagina: Animatie Witterzomer een bingo trekking plaats. Hebben jullie een 

winnende bon, dan hebben jullie een te gekke prijs gewonnen! 
 

19.00 uur De goede volgorde tot 12 jaar 
 

Hierbij moet je goed opletten om alles in de goede volgorde te zetten! 
 

Waar: Sportveld zwembad 
 

 
 

 
10.00 uur Knutsel frutsel 

 
Hop, hop, hop knutselen is super top! Bij mooi weer gaan we buiten knutselen 

en mocht het weer het niet toelaten krijg je van ons knutsel en uitleg mee! 
 

Waar: Skik 
 
 

14.00 Sprookjes hindernisquiz tot 12 jaar 
 

Dat is niet niks, een sprookjesquiz met hindernis! 
 

Waar: Sportveld zwembad 
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16.00 uur Held op sokkenspel met Bonk tot 12 jaar 
 

Bonk is enorm geschrokken, hij lijkt wel een held op sokken! 
 

Waar: Sportveld Zwembad 
 
 

19.00 uur Ultimate frisbee 12+ 
 

Ken je alle regels al? Dit spel is zo gaaf dat het je verbazen zal! 
 

Waar: Sportveld zwembad 
 

20.30 uur Online pubquiz 
 

Ga naar witterzomer.nl/youtube en doe mee met onze pubquiz! Wie heeft de 
beste allround kennis? Test het en app jullie antwoorden naar 06-38709023 

en misschien winnen jullie wel een te gekke prijs! Let op: Willen jullie 
meedoen? App dan tussen 19.45 uur en 20.00 uur jullie plaatsnummer en 

teamnaam door naar bovenstaand nummer! 
 

 

 

 

 

 
10.00 uur Knutsel frutsel 

Deze knutsel is weer fijn, hier moet je dan ook bij zijn! 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 

 

 

 

 

Zondag 31 mei 
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14.00 uur Blackbox tot 12 jaar 

Ben jij supersnel en tactisch? Dan wordt dit spel echt fantastisch! 

Waar: Sportveld zwembad 

 

16.00 uur Giga gekke chaosspel met Bonk tot 12 jaar 

Heerlijk wat een gekkigheid hier, we dollen met Bonk in het rond, net als een 
stier! 

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 Survival of the smartest 12+ 

Wees niet te traag, anders is de uitslag erg laag! 

Waar: Sportveld zwembad 

 

 

 

 
10.00 uur Knutsel en frutsel 

Tuut, tuut, tuut, we maken onze eigen parachute! 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 
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Waar: Skik 

14.00 uur Ik-snap-er-niks-van tot 12 jaar 

Wie maakt er een actieplan? Ik snap er namelijk helemaal niks meer van! 

Waar: Sportveld zwembad 

 

16.00 uur Dieren spotten met Bonk tot 12 jaar 

Dat is vlot, Bonk heeft de eerste kikker al gespot! 

Waar: Sportveld zwembad 
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