Kinderfeestjes
Die vier je natuurlijk bij Herberg de Klomp!

Kinderfeestjes
Die vier je natuurlijk bij Herberg de Klomp!
Alles draait om de jarige!
In samenwerking met gastouderbureau Venray organiseren wij op woensdagmiddag kinderfeestjes op
maat. Uiteraard draait hierbij alles om de jarige, een feestje om nooit meer te vergeten.
Wij verwelkomen jullie om 13.30 uur en rond 17.00 uur gaan jullie allemaal goed gemutst weer naar huis.
De standaard prijs voor een kinderfeestje is slechts

€ 11.50 per persoon

We beginnen natuurlijk met een beker ranja en het versieren van cupcakes.
Dit is hét moment waarop ook de cadeautjes uitgepakt mogen worden.
Daarna gaan we door met een hartstikke gave activiteit, op maat voor jullie gemaakt.
En natuurlijk eten we frietjes… gewoon, lekker van de tafel!

Extra mogelijkheden:
Om jouw feestje nog mooier en persoonlijker te maken hebben we een aantal extra opties:
Gepersonaliseerde beker voor alle kinderen op het feestje
€ 1.00 p.p.
Zakje chips tijdens de activiteit
€ 0.50 p.p.
Snoepzakje mee naar huis
€ 1.25 p.p.
Pannenkoeken eten in plaats van frietjes
€ 1.50 p.p.

Extra activiteiten:
Ballonnen knopen
€ 6.00
Tijdens het wachten op de frietjes mag iedereen, onder onze begeleiding, een eigen ballon knopen. Wij
helpen jullie en zorgen dat iedereen naar huis kan met bijvoorbeeld een mooie hond of een stoer zwaard.
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Schminken
€ 9.50
Na het uitpakken van de cadeautjes wordt eerst iedereen mooi geschminkt alvorens we beginnen aan de
activiteit.

1

ONS AANBOD AAN KINDERFEESTJES
Wij hebben een aantal standaard kinderfeestjes, bij een aantal activiteiten berekenen wij een meerprijs
per persoon. Onze standaard kinderfeestjes worden persoonlijk afgestemd op onder andere leeftijd. Bij
sommige feestjes zullen wij vooraf telefonisch contact met jullie opnemen om een en ander duidelijk af
te stemmen.
Fotospeurtocht
Een leuke, uitdagende speurtocht aan de hand van foto’s. Op diverse locaties gaan jullie op zoek naar een
letter. Met alle letters maken jullie samen een woord wat een hint geeft aan de volgende verrassing.
Let op: deze activiteit is buiten, zorg zelf voor voldoende begeleiding.

Schattenjacht
Via een leuke speurtocht kom je aan de op de locatie waar de schat ligt verborgen. De schat is een kleine
verrassing voor de volgende opdracht  marshmallows boven het vuurtje!
Let op: deze activiteit is buiten, zorg zelf voor voldoende begeleiding.

Disco middag

meerprijs: € 1.50 p.p.

Gezellige disco middag in onze feestzaal. Inclusief muziek, disco lampen, chips en ranja.
Wie is de beste DJ, durft er iemand te karaoke? Natuurlijk gaan we ook los op de stoelendans.
Een erg leuke activiteit voor de iets oudere jeugd!

Oud Hollands Kinderfeestje

meerprijs: € 1.00 p.p.

Zoals de kinderfeestjes van vroeger. Met onder andere: ezeltje prikje, zaklopen, spijkerpoepen,
koekhappen, blik gooien, sjoelen.

Taartje bekleden

meerprijs: € 7.50 p.p.

Klomp versieren

meerprijs: € 3.50 p.p.

Liever niet al te actief, maar ben je meer van het knutselen. Kom dan onder onze begeleiding lekker
verven. Wie kan het mooiste klompje versieren?
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Leuke en lekkere taart maken en bekleden met fondant. Wij begeleiden jullie natuurlijk zodat iedereen de
taart naar zijn/haar eigen wens kan bekleden. Uiteraard krijgt iedereen zijn taartje mee naar huis.
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Reserveringsformulier
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Naam van de jarige:
Hoe oud wordt de jarige:
Aantal deelnemers (kinderen):
Welk Kinderfeestje?
□
□
□
□
□
□

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
□ jongen
□ meisje
________________________
________________________

fotospeurtocht
schattenjacht
disco middag
oud Hollands kinderfeestje
taartje bekleden
klomp versieren

Extra opties:

Kinderfeestjes

|

□
□
□
□
□
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gepersonaliseerde beker
zakje chips tijdens de activiteit
snoepzakje mee naar huis
ballonnen knopen
schminken

Belangrijke informatie:
Het minimum aanta l kinderen is 6.
Minimaal 2 weken van te voren reserveren.
Wij hanteren een aanbetaling v an 25%
Reservering is pas definitief bij e en ingevuld reserveringsformulier én aanbetaling

