Kinderfeestje op de boerderij
Op z`n boerenfluitjes

Basis feestje

Heerlijk om overal buiten te spelen
Er staan veel skelters en stepjes waar heel veel
ruimte voor is om veilig te crossen.
Verstoppertje spelen achter de vele schuren.
Spelen op de zandtoren of je gaat leuke beestjes of
kastanjes zoeken in het bos bij de boerderij. In 2013
is er een heel mooi groot zand en water speeltoestel
bijgekomen.

Onze mooie koeien komen ook graag even op
jouw feestje en lopen dan achter in de speelschuur.
Dit zijn brandrode runderen en ze zijn erg lief en
stoer. Ook lopen de kleine kalfjes tussen de
Moeder koeien.
Weet jij wat het verschil is tussen een Melk-, Zoog
en Vleeskoe? Vraag het maar!
En wie durft er zo„n grote koe te aaien?
Onze 2 blonde labradors vragen ook veel aandacht
en willen graag geaaid worden.
En niet te vergeten de 5 knuffelkonijnen waar je
bij in het hok mag

Spanning:

Op onze 400 jaar oude boerderij heeft het vroeger
wel eens gespookt. En soms wordt de 200 jaar oude
boer Harm weer eens wakker en verteld graag wat
hij heeft meegemaakt als jongetje van 8 jaar.
Hij denkt dat hij toen spoken gezien heeft maar…….

Op een boerderij in Gelderland met stoere koeien,
kalfjes, konijnen, honden en poezen.
Heel veel ruimte om heerlijk te spelen en
lekker vies te worden.

Boerderij “de adelaar”

Dus ben jij wel stoer en niet zo bang uitgevallen,
dan is dit echt iets voor jou. Het verhaal wordt
aan gepast verteld naar leeftijd.

Cobie Smeenk
Rijksstraatweg 49
7383 AL Voorst
0575-501972 / 06-23897567
www.campingdeadelaar.nl
info@campingdeadelaar.nl
Minimaal 10 personen
Je mag bij ons je eigen feestje samenstellen.
Zo kun je het net zo lang, of zo kort maken
als jezelf wilt. In overleg is er van alles mogelijk.
En natuurlijk mag je wel met minder
mensen komen,
maar we rekenen dan wel voor 10 personen.
Meestal zijn dit dan 8 kinderen en 2 begeleiders.

En dan de overdekte speelstal met verwarmde
skybox. Hier kunnen papa en mama lekker warm
zitten en zo op jullie passen.
In de speelstal mag je hutten bouwen in het stro,
spelen in de zandhoek,
op de trampoline, tafeltennissen, mini golfen,
spelletjes spelen en nog veel meer.

Dus als het regent kun je hier de hele
middag binnen spelen.

Eten:
Na veel spelen en bezig zijn heb je vast een
knorrende maag gekregen.
Ook die kun je hier vullen met patat,
pannenkoeken, macaroni of broodjes knakworst.
Of met mooi weer een bolderkar vol met picknick
spullen., of een knapzak met broodjes en drinken.
Gewoon even overleggen met Boerin Cobie en dan
zorgt ze dat alles met het feestje geregeld wordt.

Hoe gaat jouw feestje er nu uit zien?

Graag contant betalen.
Er is voldoende koffie, thee,
limonade en snoep om vrij te pakken.
.
Het feestje begint met uitleg van de boerin.
Wat je wel en niet mag.
Daarna wordt de jarige even in het
zonnetje gezet

En omdat de schoenen uit moeten op de
trampoline graag makkelijke schoenentjes aan
doen.
In de winter zijn handschoenen nodig want wat
skelters hebben een metalen stuur.
Rubberlaarzen zijn in de winter erg koud
aan de voeten. Dan zijn skilaarzen
weer handig en lekker warm.

De ouders mogen de rest van het feestje een
oogje in het zeil houden.
Maar er is altijd iemand aanwezig om
wat te vragen.
Op een afgesproken tijd wordt het eten in de
skybox gebracht, en dan maar smullen.

Tijden:

Vanwege het stro waar veel in gespeeld wordt,
liever geen gebreide kleren aan doen.
Spelend koefeest:
is het basisfeest.
Het duurt 2 uur en kost • 5.00 p.p.
maar mag in overleg ook langer.
•1.25 per half uur. Pp
Spannend koefeest:
is het basisfeest en het spookverhaal.
Het duurt 2½ uur en kost • 7.50 p.p.

Ik moet wel
niezen van het
stro, maar het is
zo leuk!!!!!!

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

na schooltijd
na schooltijd.
12.30 of 15.00 uur
na schooltijd
12.30 of 15.00 uur
11.00 of 13.30 uur
niet

In overleg kunnen we het feestje
beginnen met eten en daarna spelen.
Dit vooral voor de begintijden van half 1 / 1 uur.

Wij zullen er alles aan doen om de jarige
een geweldig feestje te geven..

Hongerig koefeest:
is het basisfeest en het eten
Het duurt 2½ uur en kost • 8.50 p.p.
Compleet koefeest:
is het basisfeest, verhaal en eten.
Het duurt 3 uur en kost • 10 p.p.

Loeigoeie groetjes
Boer Wim & Boerin Cobie

