Kinderfeestje op Doe-Boerderij “De Steenuil”
Wat fijn dat u interesse heeft om het verjaardagsfeestje van uw zoon of dochter bij ons te vieren. Wij staan
garant voor een energieke dag, waarbij de kinderen het hele jaar door actief en veilig binnen en buiten spelen
op onze boerderij.
Welk feestje u ook kiest, u vindt bij ons de echte Boerderij beleving!
Hieronder leest u onze mogelijkheden. Heeft u nog vragen, dan horen wij ze graag.
DEFINITIEVE RESERVERINGEN GAAN ENKEL PER MAIL

U kunt op drie manieren een kinderfeestje bij ons vieren:
Boerderij Speelfeestjes:
Waarbij de kinderen binnen en buiten op de boerderij
kunnen spelen en de dieren kunnen beleven. Pagina 2

Of
Boerderij Themafeestjes:
Heerlijk binnen en buiten spelen op onze boerderij.
Cadeautjes zoeken/verstoppen in het hoor en een keuze uit
3 bijzondere thema’s en extra’s voor jullie feestje alleen. Pagina 3,4 en 5

Of
Stoere Boerderij Feestje
Waarbij de kinderen binnen en buiten op de boerderij
kunnen spelen en de dieren kunnen beleven.
Inclusief een activiteit passende bij het seizoen.
Deze feestjes zijn alleen op bepaalde datums mogelijk.
Vol=Vol & de jarige feest altijd gratis mee! Pagina 2

Vrije Boerderij Speel feestjes
Keuze uit 3 arrangementen.

Boerderij Speelfeestjes
Inclusief voor alle Boerderij Speelfeestje:
Waarbij de kinderen binnen en buiten op de boerderij
kunnen spelen en de dieren kunnen beleven.
Toegang Doe-Boerderij boeren binnen speeltuin & buiten speeltuin, terras binnen en buiten, zelf de
dieren beleven, toegang tot de stallen. De boerderijdieren beleeft u met de kinderen samen. Bij ons vind u een
echte boerderijbeleving, onze stallen zijn tijdens de openingstijden altijd toegankelijk. Hierin wordt ook volop
gespeeld. Elke openingsdag hebben we minimaal 1 boerderij activiteit waaraan alle kinderen die dag kunnen
deelnemen. Het Steenuil verhaal van de Eik en de wensstenen.
Volwassenen betalen geen entree. U beleeft met de kinderen samen de boerderij. En u kunt genieten van de
horeca. Wij hebben 2 soorten speelfeestjes. Voor de boerderij Speelfeestjes geld: Minimaal 6 kinderen. Na 3 uur vervalt de
onbeperkte ranja. Maaaar: jullie mogen natuurlijk langer blijven dan 3 uur!
Voor onze foto’s zie de laatste pagina’s

Boerderij Speelfeestje 1:
€ 10,95 per kindje / Minimaal 6 kindjes/ Alleen op reservering/ Volwassenen GRATIS entree/Parkeren GRATIS
- Bij ontvangst zingen & een schaal met chipjes en snoepjes om te delen
(wilt u liever een schaaltje fruit? Dat kan; meerprijs €3,50)
- Onbeperkt ranja
- Broodje frikadel of broodje ham of Kaas, per kindje 1 broodje frikadel of kaas of ham.
Incl. mayo en curry *Eten kan ook als lunch. (ander beleg op het broodje kan, tegen meerprijs)
- Cadeautje voor de jarige
- Als aandenken een kleurplaat voor elk kindje
- Elke openingsdag hebben we minimaal 1 boerderij activiteit waaraan alle kinderen die dag kunnen deelnemen.

Boerderij Speelfeestje 2:
€ 12,95 per kindje/ Minimaal 6 kindjes/ Alleen op reservering/ Volwassenen GRATIS entree/Parkeren GRATIS
- Bij ontvangst zingen en een stukje cake + ranja
- 1 mandje snoepjes en chipjes om uit te delen (wilt u liever een schaaltje fruit? Dat kan; meerprijs €3,50)
- Onbeperkt ranja
- Tafelfriet en Tafelpoffertjes: TafelFrietjes met kleine snackjes inclusief mayonaise, appelmoes en curry en Tafelpoffertjes met
poedersuiker.
Deze worden door elkaar op de tafel gezellig gepresenteerd zodat iedereen zelf kan kiezen en combineren wat hij of zij wil. Komt
u eten te kort? Dan kunt u bijbestellen, wij rekenen dan de prijs extra welke op de menukaart staat
Raket waterijsje als toetje! Eten kan ook als lunch.
- Als aandenken een kleurplaat
- Cadeautje voor de jarige
- Elke openingsdag hebben we minimaal 1 boerderij activiteit waaraan alle kinderen die dag kunnen deelnemen.
Deze feestjes kunt u reserveren op de volgende dagen: woensdag /vrijdag /zaterdag /zondag
Allergieën of Dieetwensen? Wij houden hier graag rekening mee! Geef dit wel aan bij het boeken. Afhankelijk van de wensen
dienen wij een meerprijs per kindje te rekenen.

Extra Opties Boerderij Speelfeestje :
-Cadeautjes verstoppen in het hooi, op volgorde van binnenkomst € 25,00 per feestje
-Verrassingszakje bij vertrek € 4,50 per stuk (wisselend assorti)
-Lees-werkboek van De Steenuil “Dagna en de oude Eik” € 6,50(opbrengst goede doel)
Tegen meerprijs voor ieder kindje een 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

*Deze feestjes kunt u reserveren op de volgende dagen: woensdag /vrijdag /zaterdag /zondag

Boerderij Thema Kinderfeestjes*
U heeft persoonlijke begeleiding van één van onze teamleden. De hooihut is even helemaal alleen voor jullie,
want daar worden de cadeautjes verstopt. De thema keuzes maken deze bijzondere feestjes helemaal uniek!
Voor deze thema feestjes hebben we maar beperkte plekken om te reserveren. Dus reserveer op tijd voor deze feestjes. Bij
meer dan 10 kindjes feest de jarige gratis mee! Het is niet mogelijk om meerdere thema’s met elkaar te combineren.
Deze feestjes kosten € 16,95 per kindje incl. eten naar keuze. Zie eet keuze op de andere pagina.
Volwassenen GRATIS entree/Parkeren GRATIS

Boerderij Thema’s Keuzes:
1 Boer en Boerinnen Knechtjes Diploma
Uitgebreide uitleg zie de volgende pagina
Incl. diploma met naam

2 Pony verzorgen en ritje op de Shetlandpony
Uitgebreide uitleg zie de volgende pagina
Incl. Diploma pony knuffelen met naam

3 Kinder-tractor Rijbewijs
Uitgebreide uitleg zie de volgende pagina
Incl. tractorrijbewijs met naam

Inclusief voor de Thema Boerderij Kinderfeestjes :
- Welkom met zingen - Onbeperkt ranja voor de kinderen
- Bij ontvangst beker ranja en plakje cake
- Cadeautjes verstoppen in het hooi/ stro, waarna de jarige deze cadeautjes mag zoeken
- Vrij spelen op de boerderij binnen en buiten
- 1 thema keuze (Zie uitgebreide info hieronder)
- Zien en beleven van de boerderijdieren. Onze boerderij is open en te bezoeken tijdens het feestje.
- Een mandje snoepjes voor de kinderen om rond te delen. Wilt u liever een schaaltje fruit dat kan! €4,00 extra.
- Één kopje koffie of thee voor de ouders/ begeleiders voor maximaal 2 personen

- Afsluiting met voor elk kind een kleurplaat van de boerderij & het persoonlijke diploma/rijbewijs
(gerelateerd aan het thema)
- Cadeautje voor de jarige
- Tijdsduur van het standaard feestje is ong. 3 1/2 uur. Daarna vervalt de onbeperkte ranja. Natuurlijk mogen jullie wel langer
dan 3 uur blijven!
- Minimum 8 kindjes (minder kindjes mag ook, wij zijn helaas wel genoodzaakt om 8 kindjes in rekening te
brengen) - Een thema kinderfeestje is altijd inclusief met eten: zie extra keuze opties (het feestje duurt
. 3 ½ uur! Daarna vervalt de onbeperkte ranja. Blijven kan tot sluit!
- Er is persoonlijke begeleiding bij het ontvangst en het verstoppen van de cadeautjes en bij het thema.
- Heeft u tijd over? Steenuil verhaal van de Eik en de wensstenen kunt u lezen op de grote boeken op het
erf. Met aansluitend een wenssteentje maken en naar de eik brengen (wandeling van ongeveer een half
uur). Boekjes zijn te koop voor € 6,50 ( gehele opbrengst gaat naar een goed doel in Nederland, zie kassa)
- Tegen meerprijs boerderij verrassingszakje bij vertrek € 4,50 per stuk (wisselend assorti).
- In verband met strakke planning: kom aub NIET te laat. Als u later aanwezig bent dan de afgesproken tijd
kunnen wij niet garanderen dat alle onderdelen doorlopen kunnen worden.*Deze feestjes kunt u reserveren op de volgende
dagen woensdag / vrijdag / zaterdag (NIET OP ZONDAG)

Eetkeuzes bij het thema’s Boerderij Kinderfeestjes:
Het themafeestje sluiten we gezellig af met heerlijk eten aan een gezellige tafel. Wilt u liever starten met eten? Dat kan zeker!
Geef dit aan bij de boeking. Na 3 1/2 uur vervalt de onbeperkte ranja. Maar jullie kunnen tot sluit lekker blijven spelen. Bij de
boeking geeft u aan van welk eet arrangement u gebruik wilt maken.
U kiest voor alle eten A of voor alle eten B

U heeft de keuze uit :
Eten A
Één wit pistoletje met frikadel , kaas of ham, incl. mayonaise en curry, als toetje een raket waterijsje
(*andere snack naar vrije keuze € 1,00 per kindje extra)

Eten B
TafelFrietjes met kleine snackjes inclusief mayonaise, appelmoes en curry en Tafelpoffertjes met poedersuiker.
Deze worden door elkaar op de tafel gezellig gepresenteerd zodat iedereen zelf kan kiezen en combineren wat hij of zij wil.
-komt u eten te kort? Dan kunt u bijbestellen, wij rekenen dan de prijs extra welke op de menukaart staat
-Allergieën of Dieetwensen? Wij houden hier graag rekening mee! Geef dit wel aan bij het boeken. Afhankelijk van de wensen
dienen wij een meerprijs per kindje te rekenen.

Uitgebreide uitleg van onze thema’s:
Boer en Boerinnen Knechtjes Diploma
De kinderen gaan onder begeleiding van de boer of boerin kennis maken met de boerderij. Dit is voor alle
leeftijden leuk. De boerderijdieren worden verzorgd en gevoerd. Op deze manier krijgen de kinderen op een
kinderlijke en op leeftijd aangepaste uitleg over de boerderij.
Hebben ze allemaal goed gewerkt!? Dan is daar het welverdiende diploma met naam erop!
Alle kindjes zijn ontzettend trots!
Zitten er kindjes bij die liever spelen en niet willen voeren, geen probleem, niets moet of wordt afgedwongen.

Shetlandpony knuffel diploma
Een eerste kennismaking met een pony!
Sommige kinderen zijn helemaal gek van pony’s en paarden. Wij hebben een paar hele lieve kleine pony’s. We
starten met pony verzorgen en pony knuffelen met alle feestvierders. Als de pony’s netjes zijn word op een hele
veilige manier stapvoets gereden met 1 van de pony’s. De kindjes komen één voor één aan de beurt. Er blijft
ten alle tijden iemand naast de pony lopen zodat de kinderen zich veilig voelen. Een eerste veilige manier om
kennis te maken met een pony. Wil een kindje niet of wil een kindje er tijdens het rijden vanaf omdat ze bang

zijn? Geen probleem. Niets moet op de Steenuil. Als de kindjes naar huis gaan hebben wij voor ieder kindje
een leuk ponyknuffel diploma. Een mooi aandenken. Denkt u bij de keuze van dit thema aan gepaste kleding?
Geen teen slippers of rokjes. (LET OP: Dit is géén manege les)
Onze Ponys zijn geschikt voor kinderen tot en met 9 jaar. Kinderen tot ongeveer 28 kilo. Daarboven zijn ze
helaas echt te groot en te zwaar voor onze pony’s.

Ritje op de kindertractor met het Steenuil Tractor Rijbewijs!
Onder begeleiding van één van ons gaan de kindjes rijden op een klein kinder-tractortje met motor. Geen
angst! Wij lopen naast de kinderen. Elk kindje komt apart aan de beurt en mag zijn of haar rijkunsten vertonen.
Er zijn al veel kinderen in het bezit van het enige echte Doe-Boerderij “De Steenuil” Tractorrijbewijs! Het roze
papiertje met naam erop is super om te krijgen als ze weer naar huis gaan. Thuis kan er een mooie pasfoto
opgeplakt worden. Wat is iedereen trots als ze geen pion omver gereden hebben!

Út Stoere Steenuil Kinderfeest
“thema afhankelijk van het seizoen”
€ 12,00 per kindje

Met deze feestjes, feest de jarige altijd GRATIS mee!*
Je word ontvangen in onze gezellige binnenspeeltuin
Daar gaan we samen zingen. Er staat een schaal met chipjes en snoepjes om te delen.
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! Er is genoeg te beleven, het hele jaar rond.
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 een activiteit doen! (zie de datums en de activiteiten op de
andere pagina)
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 feest tafel
- cadeautje voor de jarige
- 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 3,5 uur onbeperkt ranja, wil je langer blijven? Geen probleem, alleen vervalt het
onbeperkt ranja na deze tijd.
- TafelFrietjes met kleine snackjes inclusief mayonaise, appelmoes en curry en Tafelpoffertjes met poedersuiker.
Deze worden door elkaar op de tafel gezellig gepresenteerd zodat iedereen zelf kan kiezen en combineren wat hij of zij wil.
(komt u eten te kort? Dan kunt u bijbestellen, wij rekenen dan de prijs extra welke op de menukaart staat
-Allergieën of Dieetwensen? Wij houden hier graag rekening mee! Geef dit wel aan bij het boeken. Afhankelijk van de wensen
dienen wij een meerprijs per kindje te rekenen. Bij tafelfriet of tafelpannenkoeken eten de kindjes
zonder bestek en zonder borden!)
- 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”
De hele opbrengst gaat naar Stichting het vergeten kind € 6,50 per boekje.
- Tegen meerprijs cadeautjes verstoppen in het hooi, (op volgorde van binnenkomst € 25,00)
- Tegen meerprijs Ontvangst met plakje cake en een spekje € 1,50 per kindje

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 Doe-Boerderij 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 buiten op de boerderij 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 0499 57 77 02 De plek met meer dan 16 jaar ervaring.
Leuk voor een dagje uit, een kinderfeestje of een vakantie op het platteland !

Voor onze foto’s zie de volgende bladzijdes:

