kinderfeestjes
bij de bolle buik...
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Boerenfeestje
Jullie krijgen een rondleiding op
de kinderboerderij. Maak boter
of schilder een houten dier. En je
mag helpen bij het uitmesten van
de stallen. Een potje midgetgolf
om het af te sluiten kan voor of
na je pannenkoek.

€ 12,50
Kabouterfe
estj e

€ 9,p.p.

Speel met je vriendjes in
de speeltuin zolang als je
wilt. Daarna nog een potje
midgetgolfen, wie maakt er
een hole in one?

p.p.

Loop als een echte kabouter met z’n
allen het kabouterpad en ontdek alle
kabouters in het park. Natuurlijk krijgen
jullie ook een kabouterdiploma!

Alle kinderfeestjes zijn
inclusief onbeperkt
limonade, een cadeau voor
de jarige, onbeperkt spelen
in de speeltuin en een
kinderpannenkoek naar
keuze.

Maak je feestje extra leuk
met deze uitbreidingen;

î

verjaardagstaart
(ong. 10 pers.): € 12,50

î
î
î
î

cake versieren: € 1,50 p.p.
extra cadeau: € 2,75 p.p.
zakje snoep: € 1,- p.p.
zakje chips: € 1,- p.p.

€ 12,50
p.p.
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Picknickfeestje

€ 12,50

Je krijg van ons een mand met
picknickspullen*, neem deze mee
naar het park en geniet! Er zit genoeg
lekkers en vermaak in de mand zoals
het spel Twister. Zet je linkerhand op
rood en je rechtervoet op groen... blijf
jij staan?
* inhoud picknickmand: 		
picknickkleed, limonade, donuts,
fruit, voetbal, spel

p.p.

T ip!

Breng na het
picknicken een
gratis bezoek aan
kinderboerderij
de Bongelaar.

€ 12,p.p.

Jullie krijgen een rondleiding op
de kinderboerderij. Je mag de
dieren voeren, weet jij wat ze
allemaal eten? Borstel de pony en
geef hem een heerlijke knuffel!
Wie maakt daarna de mooiste
stoepkrijttekening? Sluit de dag af
met een potje midgetgolf voor of na
je pannenkoek.

