Mogelijkheden kinderfeestjes bij
Kinderboerderij de Brink

Door de verschillende onderdelen uit ons assortiment te combineren is het
mogelijk om in iedere prijsklasse een leuk kinderfeestje samen te stellen.

Vier je feestje op Kinderboerderij de Brink !
Wat kan er dan allemaal op mijn feestje ?
Jij en je ouders kunnen zelf kiezen uit de volgende mogelijkheden :
• Cake versieren en daarna natuurlijk lekker opeten met je vriendjes en
vriendinnetjes.
• Knutselen op de kinderboerderij , je kunt kiezen uit 8 verschillende
mogelijkheden. (Bij mooi weer lekker buiten, bij slecht weer in de
verwarmde bezoekersruimte op de deel)
Als je wilt kun je ook nog eten op de kinderboerderij **.
Je kunt kiezen uit patat of een broodje knakworst.
Na afloop van je feestje kun je lekker spelen in de speeltuin en natuurlijk kijken
bij alle dieren.
** alleen mogelijk op woensdag en vrijdag !
Wanneer wil ik mijn feestje geven ?
Er zijn veel kinderen die hun feestje op de kinderboerderij willen vieren.
Daarom is het belangrijk om op tijd te reserveren*.
Je kunt je feestje vieren op woensdagmiddag , vrijdagmiddag of zaterdag tot
17.00 uur. (andere dagen eventueel in overleg)
Voor de ouders :
Reserveren kan via de contactpagina op onze website of op de kinderboerderij
zelf. Indien u per e-mail reserveert, krijgt u een inschrijfformulier toe gestuurd
waarop u kunt aangeven welke onderdelen u kiest. Pas na bevestiging van een
medewerker is uw reservering definitief.
Annuleren kan kosteloos tot 3 werkdagen voor de betreffende datum, daarna
rekenen we 50% van de kosten. Betaling is na afloop op de kinderboerderij.
U kunt niet pinnen op de boerderij !
* Voor knutselonderdelen is minimaal 14 dagen van te voren reserveren noodzakelijk, dit
vanwege de levertijd van de materialen.

Knutselmogelijkheden
Houten ketting rijgen :

Leeftijdscategorie : vanaf ongeveer 4 jaar
Kosten : € 2,50 per kind

Keuze uit verschillende kleuren kralen door elkaar.

Knutselmogelijkheden
Zelf amuletten maken van speksteen :
Leeftijdscategorie : minimaal 8 jaar ivm gebruiken van wat scherper
gereedschap.
Kosten per kind : € 6,50 per kind

Met vijltjes en een schuurblok wordt de ruwe speksteen in de gewenste vorm
bewerkt. Daarna wordt de steen met een huidvriendelijke olie behandeld
zodat de steen mooi gaat glanzen en de marmering nog mooier uitkomt. Een
echt lederen koordje maakt de ketting compleet.

Knutselmogelijkheden
Vogel(voer)huisje maken :
Leeftijdscategorie : vanaf ongeveer 4 jaar
Kosten : € 7,50 per kind

***
Vogel-voerstation maken
(alleen in herfst en winter mogelijk)

Schilder het vogel-voerstation zoals jij het mooi vind. Door middel van de
ijzeren pen kan er een appel of losse vetbol in het voerstation worden
bevestigd. Daarna kan je het ophangen in de tuin of op het balkon en de vogels
kunnen smullen van dit zelfgemaakte voerstation.

***
Vogelhuisje maken
(alleen in het voorjaar en zomer mogelijk)

Schilder het vogelhuisje zoals jij het mooi vind. Daarna kan je het huisje
ophangen in de tuin of op het balkon en kunnen de vogels broeden en wonen
in je eigen gemaakte vogelhuisje.

Paard beschilderen :

Knutselmogelijkheden
Helaas tijdelijk niet leverbaar !!!

Leeftijdscategorie : vanaf ongeveer 6 jaar
Kosten per kind : € 5,00 per kind

Altijd al geweten hoe je lievelingspaard eruit zal zien ? Nu kun je hem zelf na
maken.
Het paard staat op een standaard zodat hij overal neer gezet kan worden en is
13 x 4 x 12 cm groot.
(Diverse modellen worden door elkaar geleverd, het formaat blijft hetzelfde)

Knutselmogelijkheden
Grappige dierenmaskers :
Leeftijdscategorie : 4 jaar en ouder
Kosten : € 1,75 per kind

Wat wil je zijn ? Een eend , een kip of liever een varken ??
Er zijn 8 verschillende dierenmaskers. Kies een masker, kleur het mooi in en
prik en/of knip het masker uit.
Nu kun je het dier spelen wat je graag wilt zijn.
(De diverse uitvoeringen worden door elkaar geleverd.)

Knutselmogelijkheden
Spaarvarkentje schilderen
Leeftijdscategorie: vanaf ongeveer 5 jaar
Kosten: € 6,00 per kind

***

Zo wordt sparen nog leuker!
Een eigen spaarvarken van keramiek om zelf te schilderen, makkelijk open te
maken door de kunststof dop aan de onderkant.

Knutselmogelijkheden
Maak je eigen keukenschort
Leeftijdscategorie: vanaf ongeveer 4 jaar
Kosten: € 5,00 per kind

Een schort om zelf te versieren. Zo wordt koken en helpen in de keuken nog
leuker!

Knutselmogelijkheden
Maak je eigen rugzak
Leeftijdscategorie: Vanaf ongeveer 4 jaar
Kosten: € 8,00 per kind

***

Leuk voor school of onderweg. Een rugzak met meerdere vakjes die je helemaal
zelf kan versieren.

Mogelijkheden voor eten op De Brink
Cake versieren
Gezellig samen met je vriendjes en vriendinnetjes je eigen plak cake versieren
met allemaal verschillende versiersels en dan natuurlijk lekker opeten.
Kosten: € 6,00 voor een halve cake (6 plakken)
€ 10,00 voor een hele cake

Broodje knakworst eten
Lekker een broodje knakworst eten op de Kinderboerderij.
Kosten: € 1,00 per broodje

Patat eten
Liever patat eten? Dat kan bij ons ook!
Naast een portie patat met mayonaise is er keuze uit een Kroket, Frikadel of
een Kaassoufflé. Inclusief een drinkbeker met boerderijdieren gevuld met
Sinasappelsap, Appelsap of Ranja.
Kosten: € 5,50 per kind

Snoepzakje met ballon
Leuk als afscheidscadeautje om uit te delen, een zakje met verschillende
snoepjes en een ballon.
Kosten: € 1,00 per zakje

Overige mogelijkheden

Drinken
Het is mogelijk om drinken bij uw feestje te reserveren.
Keuze uit een blikje frisdrank (keuze uit Cola, Cola Light, Fanta, Spa Rood, Fristi,
Chocomelk, 7-up) of een drinkbeker met boerderijdieren (keuze uit Ranja,
Sinasappelsap of Appelsap).
Kosten: € 1,50 voor een blikje fris
€ 1,00 voor een drinkbeker gevuld naar keuze
€ 0,50 voor een navulling van de drinkbeker

Boomgaard huren
Onze boomgaard ligt direct naast de speeltuin en is afgezet met een hekwerk.
Hier kunt u uw eigen (kinder-) feestje organiseren voor bijvoorbeeld de
allerkleinsten. U zit tussen de fruitbomen en heeft hier een aantal
picknicktafels tot uw beschikking.

Wat is er mogelijk?
In de boomgaard heeft u de beschikking over in ieder geval 2 picknicktafels,
uiteraard is het mogelijk om zelf meerdere stoelen mee te nemen. Ook is het
hier mogelijk om bijvoorbeeld uw eigen partytent op te zetten.
U kunt de boomgaard huren voor een dagdeel of voor een dag, mogelijk op
dinsdag t/m zaterdag. Het eerste dagdeel loopt van 10.00 uur tot 13.30 uur, het
tweede dagdeel loopt van 13.30 uur tot 17.00 uur.
U mag hier versieren met bijvoorbeeld ballonnen en slingers en eventueel
eigen eten en/of drinken meenemen. In de automaten in de bezoekersruimte
verkopen wij ook warme dranken als, Koffie, Thee en Warme chocolademelk;
Frisdranken; en Snoep, Chocolade of Chips.
Houd u wel rekening met de eindtijden van de dagdelen en onze sluitingstijd
van 17.00 uur, vóór deze eindtijden dient de boomgaard weer opgeruimd te
zijn.
Indien u de boomgaard huurt is deze alleen toegankelijk voor uw genodigden.
Echter het gebruik van alcohol en/of muziek is hier niet toegestaan.

Mocht u wensen of andere ideeën hebben, informeer dan bij een van onze
medewerkers naar de mogelijkheden.

Kosten: € 42,50 per dagdeel

Prijs overzicht van de diverse mogelijkheden

Activiteit
Cake versieren

Kosten per kind

Met, Boerderijbeker + € 1,00 p/stuk
Blikje Frisdrank + € 1,50 p/stuk

* Per halve cake (6 plakken)
€ 6,* Per hele cake
€ 10,-

Spaarvarkentje schilderen
Houten ketting rijgen
Spekstenen amulet
Paard beschilderen
Dierenmasker maken
Schort maken
Rugzak maken
Snoepzakje met ballon
Broodje knakworst *

€ 6,00
€ 2,50
€ 6,50
€ 5,00
€ 1,75
€ 5,00
€ 8,00
€ 1,00
€ 1,00

Met, Boerderijbeker + € 1,00 p/stuk
Blikje frisdrank + € 1,50 p/stuk

Patat eten*

€ 5,50

(Frites, Snack, Drinken)

Losse Boerderijbeker

€ 1,00

Gevuld met Ranja, Sinasappelsap of Appelsap

Blikje Frisdrank
Boomgaard

€ 1,50
€ 42,50 per dagdeel

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
*** Wordt assorti design geleverd, afbeelding kan hierdoor iets afwijken in vorm of kleur van werkelijkheid.

