
Knuffelarrangement voor een groepje ouderen
Wanneer je met een groepje ouderen er even lekker op uit wil, dan kun je bij ons terecht. Onder 
begeleiding van beheer krijgen jullie dan een rondleiding, en zal er van alles verteld worden over de 
dieren die jullie tegenkomen. Ook kan er geknuffeld worden met bijvoorbeeld een konijn of cavia op 
schoot, daar nemen we dan lekker de tijd voor. Onderweg kun je o.a. kennis maken Jut en Jul onze 
varkens, zij willen dan vast wel even wat eten en geaaid worden. Na afloop kunnen jullie wat 
gebruiken op ons terras of binnen in de Parel onze ontmoetingsruimte. Zoals bijvoorbeeld: koffie, 
thee, koeken, ijs enz. wat te koop is in ons winkeltje. Wij streven ernaar dat jullie met een tevreden 
gevoel weer naar huis gaan.

Lees alle informatie in onderstaande download:

Wij zien jullie graag tegemoet op dit gezellige arrangement. Voor vragen en/of boeking kunt u 
contact opnemen met de boerderij, zie hiervoor onze contactgegevens.

Knuffelarrangement, wanneer je er even lekker op uit wil met een groepje ouderen. Onder 
begeleiding van beheer krijgen jullie dan een rondleiding, en zal er van alles verteld worden over de 
dieren die jullie tegenkomen. Ook kan er geknuffeld worden met bijvoorbeeld een konijn of cavia op 
schoot, daar nemen we lekker de tijd voor. Onderweg kun je kennis maken Jut en Jul onze varkens, zij
willen dan vast wel even wat eten en geaaid worden. Na afloop kunnen jullie wat gebruiken op ons 
terras of binnen in de Parel onze ontmoetingsruimte. 

Voor de duidelijkheid:

- De kosten bedragen €30,00.

- Je groepje is niet groter dan 10 personen.

- Er komt voldoende eigen begeleiding mee, behorend bij de groep.

- De rondleiding duurt ongeveer 1 á 1,5 uur.

- Er is een invalide toilet aanwezig.

- In ons winkeltje zijn diverse soorten drinken, koeken, chips en ijs te koop.

- Ons terrein is vrij toegankelijk dus er kunnen andere bezoekers zijn.

Annuleren: - Wanneer je het knuffelarrangement een week of korter van tevoren afzegt, of vergeet 
af te zeggen dan zijn de kosten €10,00, dit omdat wij die dag waarschijnlijk niet meer kunnen 



inplannen. Bent je genoodzaakt het af te zeggen en je bent nog ruim op tijd dan zijn er geen kosten 
aan verbonden.


