
Vier je verjaardag bij ’t Weidje, en je bent
een echt feestvarken!

Er zijn twee manieren om je verjaardag bij ons te vieren!                                                                              
1. Je kunt je boerendiploma behalen door een aantal boerderijklusjes te doen.  Bijv.: waterflessen 
vullen van de konijnen, pony’s borstelen, poep opruimen van de varkens, dieren voeren, varkens 
borstelen, de stal aanvegen en natuurlijk knuffelen met cavia’s, konijnen.

2. Of je kunt Oud Hollandse spelletjes bij ons doen, zoals bijv.: zaklopen, blikken omwerpen, 
kippengooi spel, croquet, knikkerbiljart, sjoelen, steltlopen, hoedje wip, kegelen en ringwerpen. 

Kosten:                                                                                                                                                                        
De kosten zijn €10,00 per kind inclusief een feestvarken snoepje, limonade een klein ijsje                       
en koffie of thee voor de begeleiders.

Voor de duidelijkheid:                                                                                                                                     - Het
feestje is te boeken voor kinderen vanaf vijf jaar, op elke doordeweekse dag tussen 14:00 uur tot 
16:00 uur behalve maandag of in overleg op een andere tijd wanneer mogelijk.                                        
- We starten de middag met limonade een feestvarken snoepje, koffie/thee voor je begeleiding en 
uitleg voor de middag.                                                                                                                                              
- Daarna gaan jullie zelf aan de slag met de activiteiten en na afloop krijgen jullie een ijsje.                     
- Het feestje is geheel onder eigen begeleiding met uitzondering van het borstelen en/of knuffelen 
van de dieren. Wanneer nodig helpen we natuurlijk wel even.                                                                       
- Je bent met minimaal 5 kinderen en maximaal met 12 kinderen, met minimaal 1 begeleider op 5 
kinderen, dat betekend bij bijv. 12 kinderen drie begeleiders.                                                                         
- Voor het boerendiploma liggen kinderoveralls klaar, wanneer je laarzen hebt neem ze dan mee. Wij 
hebben voor kinderen die ze niet hebben wel een aantal reserve paar klaar staan.                                   
- Voor andere versnaperingen zoals chips, koek, snoep of diverse soorten drinken kun je tegen 
kostprijs in ons winkeltje terecht.                                                                                                                          
- De kinderboerderij blijft tijdens het feestje toegankelijk voor andere bezoekers.                                     
- Bij overmacht situaties kan de kinderboerderij genoodzaakt zijn het feestje af te lassen (denk aan 
bijv. vogelgriep), wij hopen op uw begrip.

Annuleren:                                                                                                                                                           
Wanneer je je feestje een week of korter voor je feestje afzegt, of vergeet af te zeggen dan zijn de 
kosten €25,00, dit omdat wij die dag waarschijnlijk niets meer kunnen inplannen. Ben je genoodzaakt
het af te zeggen en je bent nog ruim op tijd dan zijn er geen kosten aan verbonden.

 

Tot ziens op je feestje



Inschrijfformulier Kinderfeestje

Naam feestvarken:    …………………………………………………………………………………….

               Naam ouder/verzorger:….……………………………………………………………………………..

Straat:                          …………………………………………………………………………………….

Woonplaats:               …………………………………………………………………………………….

telefoonnummer:      …………………………………………………………………………………….

Emailadres:                 …………………………………………………………………………………….

Dag van het feestje:  …………………………………………………………………………………….

Tijd:                              …………………………………………………………………………………….

Aantal gasten:            …………………………………………………………………………………….

Aantal begeleiders:   …………………………………………………………………………………….

              

              

               Handtekening:……………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                                                      

                                                                 

                                                                                                                                                                                      

                                                            


