Wie had dit alles 20 jaar geleden verwacht?
Na 20 jaar nog steeds met alle liefde en aandacht,
Want volgens ons verdient elk kind gewoon een fijne dag, waarop het bijzonder lacht,
Een dag is vaak routine en zo gewoon, een nieuwe dag,
Maar vergeet niet, dat je elke dag samen vieren mag,
Want juist de dag samen is zo bijzonder.
Je leven mogen delen met je kind is een eerste wereldwonder
Door de jaren heen, hebben de ouders en de kinderen ons zoveel van het leven geleerd,
En wat een ander ook beweerd,
Oprechte aandacht voor elkaar, is wat uiteindelijk een ieder begeerd.
We doen altijd ons best, zoals bij het allereerste feestje, bij onze allereerste jarige gast, de allereerste keer,..
En die bezoekers werden meer en meer,
Zijn we altijd dankbaar dat jullie ons bezoeken,
Inmiddels uit het hele land, vanuit alle hoeken!
Wat een feest!
Al 20 jaar kinderfeestjes in ons Steenuil Nestje!
Want wie kan nou zeggen dat je bijna elke dag van het jaar een feestje mag vieren?
En daarbij het mooiste wat er bestaat; kinderen mag plezieren!
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Kinderfeest flyer
1998-2018!
VOL=VOL
Omdat de kinderfeesten 20 jaar bestaan in september 2018 hebben we een leuke “special edition” Flyer
We hebben feestjes met extra’s en bijzondere leuke dingen dagen voor kinderfeestjes 😊
In de onderstaande tekst zie je alle speciale keuzes.
Als je jouw feestje wilt vieren in september, oktober, november of december 2018 en je boekt in augustus of
september dan:

FEEST DE JARIGE GRASTIS MEE!

“Special edition” Hoera! Wij zijn 20 jaar!
Feestje Cabrio-Tractor
€ 11,00 per kindje
De jarige feest gratis mee!*
Boek je in augustus of september om in september, oktober, november of december 2018 je feestje te vieren?
Dan is de jarige zelf GRATIS!
Je word ontvangen in onze gezellige binnenspeeltuin.
Daar gaan we samen zingen en cake eten 😊. Als je wilt, is er tijd om aan de tafel zelf je cadeautjes uit te pakken …
Daarna mag je vrij gaan spelen!
Binnen en buiten op de Steenuil boerderij!
Wat voor weer het ook is, wij zorgen dat het goed komt! Je zult je niet vervelen op je feestje!
Voor alle kinderen die deze dag op Steenuil komen spelen is er voor elk kindje een ritje op de Cabrio- tractor!
In de loop van de middag gaat de Cabrio-tractor rijden met de boer! (Tijd bepalen we de dag zelf) BROEM BROEM
wat een feest!*
Elke dag is het aan het einde van de middag ook nog voeren met de boer, voor iedereen die zin heeft.
Natuurlijk mogen jullie hier ook aan meedoen!
Inclusief:
- Gezellige gereserveerde tafel
- cadeautje voor de jarige in een Steenuil rugzak
- Bij ontvangst zingen voor de jarige!
- Bij ontvangst staat er een gezellige snoepmixchips schaal klaar*
- Minimaal 8 kindjes (je mag met minder kindjes komen maar deze worden wel in rekening gebracht)
- Onbeperkt ranja
- Het feestje duurt 3,5 uur (dit is inclusief 3 uur onbeperkt ranja, wil je langer blijven? Geen probleem, alleen vervalt
het onbeperkt ranja dan. Natuurlijk mag je ook korter verblijven)
- Tafelfriet met frikadel met mayo en curry* voor alle kindjes óf tafel pannenkoeken met poedersuiker en stroop
voor alle kindjes. Bij reservering vooraf een keuze maken. (Bij tafelfriet of tafelpannenkoeken eten de kindjes
zonder bestek en zonder borden!)
(*Andere snacks € 1,00 p.p. extra keuze uit frikadel, kroket, kipnuggets 4st.)
- Als aandenken een boerderij knutselplaat
- Zijn er allergieën waar wij rekening mee moeten houden? Geef dit dan z.s.m. door bij de reservering., zodat wij
daarvoor kunnen zorgen 😊. Afhankelijk van de wensen zijn wij genoodzaakt om hier een meerprijs voor te
rekenen.
- Tegen meerprijs een Steenuil Rugzak bij vertrek met een cadeautje en snoepjes € 4,50 per stuk (wisselend assorti)
- Tegen meerprijs voor ieder kindje het lees-werkboek van De Steenuil “Dagna en de oude Eik” in een echte textiele
Steenuil tas. De hele opbrengst gaat naar Stichting Make a Wish (doe een wens) € 5,00 per boekje.
- Tegen meerprijs cadeautjes verstoppen in het hooi, (op volgorde van binnenkomst € 25,00)
- Tegen meerprijs Ontvangst met kinderportie slagroomtaart € 2,50 per kindje
- Tegen meerprijs Ontvangst met plakje cake en een spekje € 1,00 per kindje
Dit feestje is alleen te boeken op vrijdag 7 september, vrijdag 14 september, 5 oktober

“Special edition” Hoera! Wij zijn 20 jaar!
“Voorleesverhaal in het hooi
& krachtstenen maken
€ 11,00 per kindje
De jarige feest gratis mee!*
Boek je in augustus of september om in september, oktober, november of december 2018 je feestje te vieren?
Dan is de jarige zelf GRATIS!
Je word ontvangen in onze gezellige binnenspeeltuin.
Daar gaan we samen zingen en cake eten 😊. Als je wilt, is er tijd om aan de tafel zelf je cadeautjes uit te pakken…
Daarna mag je vrij gaan spelen!
Binnen en buiten op de Steenuil boerderij!
Wat voor weer het ook is, wij zorgen dat het goed komt! Je zult je niet vervelen op je feestje!
Hanne haar eigen geschreven verhaal voorlezen in het hooi! Het bijzondere verhaal “Dagna en de oude Steenuil
Eik” na het voorleesverhaal gaan we allemaal een speciale krachtsteen uitzoeken uit de kist en deze zelf versieren!
Voor alle kindjes die er op deze dag zijn is er een plekje tijdens het verhaal! Elke dag is het aan het einde van de
middag ook nog voeren met de boer, voor iedereen die zin heeft.
Natuurlijk mogen jullie hier ook aan meedoen!
Inclusief:
- Gezellige gereserveerde tafel
- cadeautje voor de jarige in ‘n Steenuil rugzak,& 1 exemplaar van het voorlees-werkboek van Dagna en de oude Eik
- Bij ontvangst zingen voor de jarige!
- Bij ontvangst staat er een gezellige snoepmixchips schaal klaar*
- Minimaal 8 kindjes (je mag met minder kindjes komen maar deze worden wel in rekening gebracht)
- Onbeperkt ranja
- Het feestje duurt 3,5 uur (dit is inclusief 3 uur onbeperkt ranja, wil je langer blijven? Geen probleem, alleen vervalt
het onbeperkt ranja dan. Natuurlijk mag je ook korter verblijven )
- Tafelfriet met frikadel met mayo en curry* voor alle kindjes óf tafel pannenkoeken met poedersuiker en stroop
voor alle kindjes. Bij reservering vooraf een keuze maken. (Bij tafelfriet of tafelpannenkoeken eten de kindjes
zonder bestek en zonder borden!)
(*Andere snacks € 1,00 p.p. extra keuze uit frikadel, kroket, kipnuggets 4st.)
- Als aandenken een boerderij knutselplaat
- Zijn er allergieën waar wij rekening mee moeten houden? Geef dit dan z.s.m. door bij de reservering., zodat wij
daarvoor kunnen zorgen 😊. Afhankelijk van de wensen zijn wij genoodzaakt om hier een meerprijs voor te
rekenen.
- Tegen meerprijs een Steenuil Rugzak bij vertrek met een cadeautje en snoepjes € 4,50 per stuk (wisselend assorti)
- Tegen meerprijs voor ieder kindje het lees-werkboek van De Steenuil “Dagna en de oude Eik” in een echte textiele
Steenuil tas. De hele opbrengst gaat naar Stichting Make a Wish (doe een wens) € 5,00 per boekje.
- Tegen meerprijs cadeautjes verstoppen in het hooi, (op volgorde van binnenkomst € 25,00)
- Tegen meerprijs Ontvangst met kinderportie slagroomtaart € 2,50 per kindje
- Tegen meerprijs Ontvangst met plakje cake en een spekje € 1,00 per kindje
Dit feestje is alleen te boeken op de volgende zaterdagochtenden vanaf 10.30u 15 september, 22 september, 27
oktober

Special edition 20 jaar feestje
“Ponyborstelen & Ritje rijden
€ 11,00 per kindje
De jarige feest gratis mee!*
Boek je in augustus of september om in september, oktober, november of december 2018 je feestje te vieren?
Dan is de jarige zelf GRATIS!
Je word ontvangen in onze gezellige binnenspeeltuin.
Daar gaan we samen zingen en cake eten 😊. Als je wilt, is er tijd om aan de tafel zelf je cadeautjes uit te pakken…
Daarna mag je vrij gaan spelen!
Binnen en buiten op de Steenuil boerderij!
Wat voor weer het ook is, wij zorgen dat het goed komt! Je zult je niet vervelen op je feestje!
In de loop van de middag gaan we met alle kindjes op De Steenuil om de beurt knuffelen en borstelen. Als dat klaar
is mag iedereen die wil nog een ritje op de ponyrijden! Elke dag is het aan het einde van de middag ook nog voeren
met de boer, voor iedereen die zin heeft.
Natuurlijk mogen jullie hier ook aan meedoen!
Inclusief:
- Gezellige gereserveerde tafel
- cadeautje voor de jarige in een Steenuil rugzak
- Bij ontvangst zingen voor de jarige!
- Bij ontvangst staat er een gezellige snoepmixchips schaal klaar*
- Minimaal 8 kindjes (je mag met minder kindjes komen maar deze worden wel in rekening gebracht)
- Onbeperkt ranja
- Het feestje duurt 3,5 uur (dit is inclusief 3 uur onbeperkt ranja, wil je langer blijven? Geen probleem, alleen vervalt
het onbeperkt ranja dan. Natuurlijk mag je ook korter verblijven )
- Tafelfriet met frikadel met mayo en curry* voor alle kindjes óf tafel pannenkoeken met poedersuiker en stroop
voor alle kindjes. Bij reservering vooraf een keuze maken. (Bij tafelfriet of tafelpannenkoeken eten de kindjes
zonder bestek en zonder borden!)
(*Andere snacks € 1,00 p.p. extra keuze uit frikadel, kroket, kipnuggets 4st.)
- Als aandenken een boerderij knutselplaat
- Zijn er allergieën waar wij rekening mee moeten houden? Geef dit dan z.s.m. door bij de reservering., zodat wij
daarvoor kunnen zorgen 😊. Afhankelijk van de wensen zijn wij genoodzaakt om hier een meerprijs voor te
rekenen.
- Tegen meerprijs een Steenuil Rugzak bij vertrek met een cadeautje en snoepjes € 4,50 per stuk (wisselend assorti)
- Tegen meerprijs voor ieder kindje het lees-werkboek van De Steenuil “Dagna en de oude Eik” in een echte textiele
Steenuil tas. De hele opbrengst gaat naar Stichting Make a Wish (doe een wens) € 5,00 per boekje.
- Tegen meerprijs cadeautjes verstoppen in het hooi, (op volgorde van binnenkomst € 25,00)
- Tegen meerprijs Ontvangst met kinderportie slagroomtaart € 2,50 per kindje
- Tegen meerprijs Ontvangst met plakje cake en een spekje € 1,00 per kindje
Dit feestje is alleen te boeken op vrijdag 31 augustus, zaterdag 8 september, zaterdag 22 september

“Special edition” Hoera! Wij zijn 20 jaar!
“Boeren Bioscoopje & zelf popcorn poffen”
€ 11,00 per kindje
De jarige feest gratis mee!*
Boek je in augustus of september om in september, oktober, november of december 2018 je feestje te vieren?
Dan is de jarige zelf GRATIS!
Je word ontvangen in onze gezellige binnenspeeltuin.
Daar gaan we samen zingen en cake eten 😊. Als je wilt, is er tijd om aan de tafel zelf je cadeautjes uit te pakken…
Daarna mag je vrij gaan spelen!
Binnen en buiten op de Steenuil boerderij!
Wat voor weer het ook is, wij zorgen dat het goed komt! Je zult je niet vervelen op je feestje!
Met alle kinderen die deze dag op Steenuil komen spelen gaan we zelf popcorn maken boven de vuurkorven!
Daarna gaan we lekker smullen en een kinderfilm kijken in ons boerenbioscoopzaaltje.
Elke dag is het aan het einde van de middag ook nog voeren met de boer, voor iedereen die zin heeft.
Natuurlijk mogen jullie hier ook aan meedoen!
Inclusief:
- Gezellige gereserveerde tafel
- cadeautje voor de jarige in een Steenuil rugzak
- Bij ontvangst zingen voor de jarige!
- Bij ontvangst staat er een gezellige snoepmixchips schaal klaar*
- Minimaal 8 kindjes (je mag met minder kindjes komen maar deze worden wel in rekening gebracht)
- Onbeperkt ranja
- Het feestje duurt 3,5 uur (dit is inclusief 3 uur onbeperkt ranja, wil je langer blijven? Geen probleem, alleen vervalt
het onbeperkt ranja dan. Natuurlijk mag je ook korter verblijven )
- Tafelfriet met frikadel met mayo en curry* voor alle kindjes óf tafel pannenkoeken met poedersuiker en stroop
voor alle kindjes. Bij reservering vooraf een keuze maken. (Bij tafelfriet of tafelpannenkoeken eten de kindjes
zonder bestek en zonder borden!)
(*Andere snacks € 1,00 p.p. extra keuze uit frikadel, kroket, kipnuggets 4st.)
- Als aandenken een boerderij knutselplaat
- Zijn er allergieën waar wij rekening mee moeten houden? Geef dit dan z.s.m. door bij de reservering., zodat wij
daarvoor kunnen zorgen 😊. Afhankelijk van de wensen zijn wij genoodzaakt om hier een meerprijs voor te
rekenen.
- Tegen meerprijs een Steenuil Rugzak bij vertrek met een cadeautje en snoepjes € 4,50 per stuk (wisselend assorti)
- Tegen meerprijs voor ieder kindje het lees-werkboek van De Steenuil “Dagna en de oude Eik” in een echte textiele
Steenuil tas. De hele opbrengst gaat naar Stichting Make a Wish (doe een wens) € 5,00 per boekje.
- Tegen meerprijs cadeautjes verstoppen in het hooi, (op volgorde van binnenkomst € 25,00)
- Tegen meerprijs Ontvangst met kinderportie slagroomtaart € 2,50 per kindje
- Tegen meerprijs Ontvangst met plakje cake en een spekje € 1,00 per kindje
Dit feestje is alleen te boeken op woensdag 24 oktober, 31 oktober en 7 november

“Special edition” Hoera! Wij zijn 20 jaar!
“Pepernoten bakken”
€ 11,00 per kindje
De jarige feest gratis mee!*
Boek je in augustus of september om in september, oktober, november of december 2018 je feestje te vieren?
Dan is de jarige zelf GRATIS!
Je word ontvangen in onze gezellige binnenspeeltuin.
Daar gaan we samen zingen en cake eten 😊. Als je wilt, is er tijd om aan de tafel zelf je cadeautjes uit te pakken…
Daarna mag je vrij gaan spelen!
Binnen en buiten op de Steenuil boerderij!
Wat voor weer het ook is, wij zorgen dat het goed komt! Je zult je niet vervelen op je feestje!
Met alle kinderen die deze dag op Steenuil komen spelen gaan we eerst een koksmuts versieren! Daarna is het
kokkerrellen geblazen, daarna heeft iedereen een zakje pepernoten.
Elke dag is het aan het einde van de middag ook nog voeren met de boer, voor iedereen die zin heeft.
Natuurlijk mogen jullie hier ook aan meedoen!
Inclusief:
- Gezellige gereserveerde tafel
- cadeautje voor de jarige in een Steenuil rugzak
- Bij ontvangst zingen voor de jarige!
- Bij ontvangst staat er een gezellige snoepmixchips schaal klaar*
- Minimaal 8 kindjes (je mag met minder kindjes komen maar deze worden wel in rekening gebracht)
- Onbeperkt ranja
- Het feestje duurt 3,5 uur (dit is inclusief 3 uur onbeperkt ranja, wil je langer blijven? Geen probleem, alleen vervalt
het onbeperkt ranja dan. Natuurlijk mag je ook korter verblijven )
- Tafelfriet met frikadel met mayo en curry* voor alle kindjes óf tafel pannenkoeken met poedersuiker en stroop
voor alle kindjes. Bij reservering vooraf een keuze maken. (Bij tafelfriet of tafelpannenkoeken eten de kindjes
zonder bestek en zonder borden!)
(*Andere snacks € 1,00 p.p. extra keuze uit frikadel, kroket, kipnuggets 4st.)
- Als aandenken een boerderij knutselplaat
- Zijn er allergieën waar wij rekening mee moeten houden? Geef dit dan z.s.m. door bij de reservering., zodat wij
daarvoor kunnen zorgen 😊. Afhankelijk van de wensen zijn wij genoodzaakt om hier een meerprijs voor te
rekenen.
- Tegen meerprijs een Steenuil Rugzak bij vertrek met een cadeautje en snoepjes € 4,50 per stuk (wisselend assorti)
- Tegen meerprijs voor ieder kindje het lees-werkboek van De Steenuil “Dagna en de oude Eik” in een echte textiele
Steenuil tas. De hele opbrengst gaat naar Stichting Make a Wish (doe een wens) € 5,00 per boekje.
- Tegen meerprijs cadeautjes verstoppen in het hooi, (op volgorde van binnenkomst € 25,00)
- Tegen meerprijs Ontvangst met kinderportie slagroomtaart € 2,50 per kindje
- Tegen meerprijs Ontvangst met plakje cake en een spekje € 1,00 per kindje
Dit feestje is alleen te boeken op vrijdag 16 november, woensdag 21 november, vrijdag 23 november, woensdag 28
november

Special edition 20 jaar feestje “
MUZIEK INSTRUMENTJE KNUTSELEN & Kerstliedjes
zingen”
€ 11,00 per kindje
Boek je in augustus of september dan is de jarige zelf GRATIS!
Je word ontvangen in onze gezellige binnenspeeltuin. Daar gaan we zingen en cake eten 😊. Als je
wilt kun je dan je cadeautjes nog uitpakken… Daarna mag je vrij spelen! Binnen en buiten op de
boerderij! Wat voor weer het ook is, wij zorgen dat het goed komt!
Je zult je niet vervelen op je feestje!
In de middag gaan we zelf pepernootjes bakken! Lekker smullen! Ook gaan we nog smullen van
Mashmaloows! Natuurlijk mag je ook gewoon spelen. Je bent niets verplicht! Elke dag is het aan het
einde van de middag voeren met de boer. Natuurlijk mogen jullie hier ook aan meedoen!
Inclusief:
-Gezellige gereserveerde tafel
- cadeautje voor de jarige
-Bij ontvangst zingen voor de jarige!
- Bij ontvangst een cake’je met een spekje óf een gezellige snoepmixchips schaal
-Minimaal 6 kindjes (je mag met minder kindjes komen maar deze worden wel in rekening gebracht)
-Onbeperkt ranja
- tafelfriet met frikadel met mayo en curry* voor alle kindjes óf tafel pannenkoeken met poedersuiker en stroop
voor alle kindjes. Bij reservering vooraf een keuze maken. (Bij tafelfriet of tafelpannenkoeken eten de kindjes
zonder bestek en zonder borden!)
(*Andere snacks € 1,00 p.p. extra keuze uit frikadel, kroket, kipnuggets 4st.)
- Als aandenken een kleurplaat
- Tegen meerprijs een Steenuil Rugzak bij vertrek met een cadeautje en snoepjes € 4,50 per stuk (wisselend assorti)
- Tegen meerprijs voor ieder kindje het lees-werkboek van De Steenuil “Dagna en de oude Eik” in een echte
textiele Steenuil tas. De hele opbrengst gaat naar Stichting Make a Wish (doe een wens) € 6,50 per boekje.
- Tegen meerprijs cadeautjes verstoppen in het hooi, (op volgorde van binnenkomst € 25,00)
Dit feestje is alleen te boeken op woensdag 12 december, vrijdag 14 december ,woensdag 19 december,

DEFINITIEVE RESERVERINGEN GAAN ENKEL PER MAIL info@desteenuil.nl

Belangrijke informatie en voorwaarde voor alle feestjes:
Reservering: een reservering van een kinderfeestje gaat altijd per mail. Een reservering is pas definitief als u van
ons een bevestiging per mail ontvangen heeft. Altijd begeleiding: het is NIET toegestaan om de kinderen op ons
terrein achter te laten, ook niet bij halen en brengen. Er dient altijd een volwassene van uw gezelschap bij de
kinderen te blijven. Betaling: u kunt bij ons pinnen of u mag de factuur contant voldoen op de dag zelf. Betaling
achteraf is NIET mogelijk. Eigen etenswaren: eigen meegebrachte etenswaren zijn niet toegestaan op DoeBoerderij de Steenuil. Ook geen taart. Parkeren: wij hebben een grote veilige parkeerplaats zodat de kinderen niet
aan de straat hoeven uit te stappen en uw auto veilig staat.
Wilt u stapvoets rijden op ons terrein? Het is niet toegestaan aan de straat te parkeren.
Boerderijdieren: op onze boerderij wonen natuurlijk onze boerderijdieren. Dieren zijn van vlees en bloed en
hebben allemaal een ander karakter, het is daarom nooit precies vooraf te zeggen hoe het kinderfeestje verloopt.
Het blijft met elk dier, hoe groot of klein ook, altijd opletten.
Eigenlijk is het vanzelfsprekend maar helaas heeft het verleden de volgende voorwaarde in het leven geroepen:
kinderen en volwassenen dienen ten alle tijden met respect om te gaan met onze dieren. Bij mishandeling word
direct de toegang van ons bedrijf ontzegd zonder teruggaaf van geld. Ouders en begeleiders hebben zelf de
verantwoordelijkheid om op de kinderen te letten, ook in de omgang met onze dieren. Met alle dieren, groot en
klein, blijft het ten alle tijden zelf op de veiligheid letten. Wij zijn niet aansprakelijk, mocht er in de omgang met
onze dieren iets gebeuren.
Verantwoording: het is niet toegestaan als kind alleen om ons te bezoeken. Een kind mag nooit zonder ouder/
verzorger/leerkracht ons bezoeken of bij ons wachten. Hier dient ten alle tijden een volwassene ouder / verzorger /
leerkracht bij aanwezig te zijn. Dit i.v.m. verantwoording en verzekering.
Aanvangs- en eindtijd:
Heeft u uw kinderfeestje definitief besproken dan vindt u op de bevestiging een aanvangs- en eindtijd. Wilt u
eerder aankomen voor jullie aanvangstijd of kunt u door omstandigheden pas later naar huis dan de afgesproken
eindtijd. Dan dient u dat vooraf aan te geven. Wij kunnen dan kijken wat we voor u kunnen betekenen als u eerder
wilt komen of later wilt gaan.
Annuleren: Wij plannen uw kinderfeestje in, en houden deze tijd en personeel vrij om de aandacht voor uw
kinderfeestje te kunnen geven. Daarom hebben wij de volgende annuleringsvoorwaarde: u kunt tot 2 weken voor
aanvang kosteloos annuleren, daarna zijn wij helaas genoodzaakt 50 % van de kostprijs van het feestje te rekenen.
Deze factuur ontvangt u per mail. Annuleren kan alleen schriftelijk via email. Dus niet via de telefoon.
Huisdieren: Door incidenten in het verleden zijn deze helaas niet toegestaan op onze boerderij.

Heeft u vragen of suggesties? Bel of mail ons gerust!
Door werkzaamheden op de boerderij in de buitenlucht zijn wij niet altijd meteen telefonisch te
bereiken. Daarnaast kunt u mailen Tot ziens op Doe-Boerderij “De Steenuil” familie van de Schoot
Schansstraat 3 5688 NC Oirschot info@desteenuil.nl T 0649388966 De plek met meer dan 20 jaar
ervaring. Leuk voor een dagje uit, een kinderfeestje of een vakantie op het platteland !

