Kinderfeestje
op de Kinderboerderij

Ben je jarig? Kom het vieren!

Programma

Praktische informatie

12.30 – 13.30 uur

Gezellige ontvangst in Theehuis De Trotse Pauw met

Goed om te weten:

welkomstdrankje en cupcake versieren. Als je wilt, kan je

•

Prijs is € 10 per persoon (afrekenen kan contant of per pin).

ook spelen met verkleedkleren en schmink.

•

Minimale deelname is 8 kinderen, maximaal 15.

•

Onze kinderfeestjes zijn niet leeftijdgebonden.

•

Het feestje kan elke dag - behalve maandag - worden gehouden.

13.30 – 14.30 uur

Verzamelen bij de hooiberg voor het pony’s kammen,
zadelen en rijden. Jullie worden begeleid door een
professionele dierenverzorger.

Vraag gerust naar de mogelijkheden:
Theehuis De Trotse Pauw

14.30 – 15.00 uur

Even uitblazen in het Theehuis met een drankje en

06 - 8366 5334

een spelletje sjoelen of Twister. Of misschien wil je

Kinderboerderij Merenwijk

schminken, verkleden of muziek maken?

06 - 3167 5867
Wilt u direct boeken? Stuur dan een e-mail naar info@de-trotse-pauw.nl.
Vermeld de datum, het aantal kinderen en uw contactgegevens.

te voeren, samen met de dierenverzorger.
Uitgave: oktober 2017
16.00 uur		Samen met je vriendjes mag je een goed gevulde goodiebag ophalen in het Theehuis. Kan je nog fijn nagenieten
van het feestje.
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Fotografie: Buro JP

15.00 – 16.00 uur 	We verzamelen weer bij de hooiberg om de dieren
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Ben je jarig? Kom het met je vriendjes en
vriendinnetjes vieren op de Kinderboerderij
Merenwijk en in Theehuis De Trotse Pauw.
Samen organiseren zij de leukste partijtjes
met ponyrijden, schminken, cupcake
versieren, en veel meer.

Leer alles over de
dieren op de
boerderij. Hoe ou
d ze zijn,
wat hun naam is,
wat ze lekker
vinden en nog ve
el meer!
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Versier je eigen cu
pcake
met een hoop lekk
ers
en drink een goed
glas
limonade.

Pony’s kammen, zadelen en
uiteraard een pony ritje maken

Natuurlijk krijg jij als jarige
samen met je vriendjes ook
een cadeautje van ons.
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