Kinderboerderij De Goudse Hofsteden

Kinderfeestjes
Leuke en betaalbare kinderfeestjes
Keuze uit feestelijke arrangementen:
* Feesten met de beesten!
* Dierenknuffelfeest
* Boerenbakfeest
* Paardenfeestje
* Boerenknutselfestijn

Kinderboerderij De Goudse Hofsteden

Kinderfeestjes
Bij ieder arrangement zijn deze extra opties mogelijk.
Extra opties			

Prijs per kind 	Toelichting

Cadeautje voor ieder kind

€ 1,00

Cupcakes versieren			

€ 1,75

IJsje

€ 0,75

vanaf 			

Knutselmogelijkheden
Klompje schilderen			

€ 2,00 p/st		

Kleine houten klompjes

Placemat maken			

€ 4,00			

Kleurplaat in A3 versieren. Deze wordt gelamineerd.

Tasje versieren			

€ 4,00			

Linnen tasje versieren met textielstiften

Schilderijtje verven			

€ 4,00			

Keuze uit diverse afbeeldingen op speciaal lijstje

Overige knutselmogelijkheden vanaf € 2,50

Activiteiten
Boerengolf (minimaal 6 personen) € 2,00		

Mogelijk vanaf april- mei tot oktober, mits het weiland

										

niet te nat is

Speurtocht (per boekje)			

Speurtocht over het erf langs de dieren. Vanaf 7 jaar.

€ 2,00		

										

Voor jongere kinderen onder begeleiding mogelijk.

Informatie over kinderfeestjes
Het minimale aantal deelnemers per kinderfeestje is zes. Bij feestjes met minder kinderen, betaalt u de bijdrage voor
zes kinderen.

U kunt een keuze maken uit één van de aangeboden arrangementen met of zonder eten erbij. Het eten bestaat naar
keuze uit een pannenkoek, portie poffertjes of een cupcake die door de kinderen kan worden versierd. Daarnaast
kunt u, indien u dit wenst, het feestje van uw keuze aanvullen met de aangeboden opties.
* Alle in deze brochure genoemde prijzen onder voorbehoud van wijzigingen. Opgesteld dd. 04-2018

Voor het reserveren van een feestje kunt u op doordeweekse dagen bellen (0182-514219) of
langskomen. Meer informatie en prijzen: www.kinderboerderijgouda.nl > kinderfeestjes
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Feesten met de beesten
Arrangement: Feesten met de beesten!
Bij deze activiteit mogen de kinderen helpen met het verzorgen van twee
verschillende diersoorten. De jarige mag twee voorkeursdieren uitkiezen
(pony’s/ ezels, geiten, varkens, kippen, konijnen).
De kinderen gaan onder begeleiding aan de slag met de verzorging van
deze dieren. Vervolgens worden de dieren gevoerd, geknuffeld of
geborsteld. De kinderen krijgen na het meehelpen op de kinderboerderij
een echt boerendiploma!

Dit arrangement bestaat uit:
> Meehelpen dierverzorgen, incl zakje dierenvoer
> Boerendiploma
> 1 keer limonade
> Zakje snoep of knijpfruit
> Cadeautje voor de jarige
> *Eigen gezellig gedekte tafel
> *Keuze uit: Pannenkoek, poffertjes of cupcake versieren

> Prijs per kind € 10,50 (*hoort bij inclusief eten)
> Prijs per kind € 7,50 (zonder eten)

- Deelname: minimaal 6 kinderen
- Op doordeweekse dagen mogelijk
- Diverse extra opties mogelijk

Voor het reserveren van een feestje kunt u op doordeweekse dagen bellen (0182-514219) of
langskomen. Meer informatie en prijzen: www.kinderboerderijgouda.nl > kinderfeestjes
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dierenknuffelfeest
Arrangement: Dierenknuffelfeest
Voor de jongste kinderen is er het dierenknuffelfeestje, waarin ze in de
knuffelhoek kennismaken met onze tamme konijnen, cavia’s en kippen.
Onder begeleiding mogen ze de dieren ook vasthouden of aaien.
Daarnaast spelen ze levensgroot ganzenbord op een groot speelzeil.
Zo zijn ze letterlijk deelnemer in het spel zelf.

Dit arrangement bestaat uit:
> Knuffelhoek met tamme konijnen, cavia’s en kippen
> Spelen levensgroot ganzenbordspel
>1 keer limonade
> Zakje snoep of knijpfruit
> Cadeautje voor de jarige
> *Eigen gezellig gedekte tafel (incl paardenplacemats)
> *Keuze uit: pannenkoek, poffertjes of cupcake versieren

> Prijs per kind € 9,00 (*hoort bij inclusief eten)
> Prijs per kind € 6,00 (zonder eten)

- Deelname: minimaal 6 kinderen
- Op doordeweekse dagen mogelijk
- Diverse extra opties mogelijk

Voor het reserveren van een feestje kunt u op doordeweekse dagen bellen (0182-514219) of
langskomen. Meer informatie en prijzen: www.kinderboerderijgouda.nl > kinderfeestjes
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Boerenbakfeest
Arrangement: Boerenbakfeest
Ook aan de lekkerbekken is gedacht, want tijdens het boerenbakfeest
mogen zij zelf op platen hun eigen pannenkoekjes bakken, maar niet
voordat op het erf alle ingrediënten zijn verzameld door middel van een
leuke speurtocht.
Om het helemaal echt te maken mogen de kinderen hun eigen
koksmuts versieren en opzetten tijdens het bakken (extra optie).

Dit arrangement bestaat uit:
> Verzamelen ingrediënten pannenkoek
met behulp van leuke en leerzame speurtocht
> *Versier je eigen koksmuts
> Zelf pannenkoekjes bakken
> Eigen pannenkoekjes versieren
> 1 keer limonade of melk
> Cadeautje voor de jarige
> Eigen gezellig gedekte tafel

> Prijs per kind € 13,00 (*inclusief koksmuts)
> Prijs per kind € 10,00

- Deelname: minimaal 6 kinderen
- Op doordeweekse dagen mogelijk
- Diverse extra opties mogelijk

Voor het reserveren van een feestje kunt u op doordeweekse dagen bellen (0182-514219) of
langskomen. Meer informatie en prijzen: www.kinderboerderijgouda.nl > kinderfeestjes
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Paardenfeestje
Arrangement: Paardenfeestje
Jonge paardenliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens het
paardenfeestje, waarbij ze samen met een dierverzorger mogen
meehelpen met verzorgen en borstelen van onze lieve pony’s en ezels.
En het hele feestje staat in het teken van paarden, want er wordt ook
een leuk paardenspel en pony- en ezelquiz gedaan. Ook een paardenknutsel staat op het programma. De pannenkoeken of poffertjes worden
uiteraard geserveerd op een bordje die op een paardenplacemat staat.

Dit arrangement bestaat uit:
> Meehelpen met verzorgen van pony of ezel, inclusief spel bij de paarden
> Paardenknutsel
> Leuke quiz: Op welke pony of ezel lijk jij het meest?
>1 keer limonade
> Zakje snoep of knijpfruit
> Cadeautje voor de jarige
> *Eigen gezellig gedekte tafel (incl paardenplacemats)
> *Keuze uit: pannenkoek, poffertjes of cupcake versieren

> Prijs per kind € 13,50 (*hoort bij inclusief eten)
> Prijs per kind € 10,50 (zonder eten)

- Deelname: minimaal 6 kinderen
- Op doordeweekse dagen mogelijk
- Diverse extra opties mogelijk

Voor het reserveren van een feestje kunt u op doordeweekse dagen bellen (0182-514219) of
langskomen. Meer informatie en prijzen: www.kinderboerderijgouda.nl > kinderfeestjes
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Boerenknutselfestijn
Arrangement: Boerenknutselfestijn
Voor de knutselaars is er het boerenknutselfestijn met allerlei
leuke knutselmogelijkheden. Er is zelfs een luxe variant waarbij
gewerkt wordt met foamklei, glitters en andere materialen.

Dit arrangement bestaat uit:
> Knutselen naar keuze
> Luxe variant is met glitters en foamklei
>1 keer limonade
> Zakje snoep of knijpfruit
> Cadeautje voor de jarige
> *Eigen gezellig gedekte tafel
> *Keuze uit: pannenkoek, poffertjes of cupcake versieren

Boerenknutselen - standaard
> Prijs per kind € 10,00 (*hoort bij inclusief eten)
> Prijs per kind € 7,00 (zonder eten)

Boerenknutselen - de luxe
> Prijs per kind € 13,00 (*hoort bij inclusief eten)
> Prijs per kind € 10,00 (zonder eten)

- Deelname: minimaal 6 kinderen
- Op doordeweekse dagen mogelijk
- Diverse extra opties mogelijk

Voor het reserveren van een feestje kunt u op doordeweekse dagen bellen (0182-514219) of
langskomen. Meer informatie en prijzen: www.kinderboerderijgouda.nl > kinderfeestjes

