
Boerderijcafé De Hooijmaat
Marius van Beeklaan 5

6836 WD Arnhem

welkom@dehooijmaat.nl
www.dehooijmaat.nl
tel: 026 – 7 029 029

BTW nummer: NL001771785B32
KVK nummer: 54617839

Eten en drinken:

Kinderfeestje compleet: Kinderfeestje basis:

Onbeperkt ranja Onbeperkt ranja
Versierpannenkoek of friet met snack Versierpannenkoek of friet met
snack
Schepijs met 1 bolletje naar keuze Schepijs met 1 bolletje naar keuze
Cupcake versieren!

€ 10,75 per kind € 9,50 per kind

Activiteiten:

● Oud-Hollandse spelen: € 25,-
gedurende het hele kinderfeestje mag u hier gebruik van maken! Met
leuke spelletjes zoals ringwerpen, klootschieten, spijkerpoepen etc.
Maak het spannender door tegen elkaar te spelen in teams!

● Werken met de boer: € 27,-
Ga met de boer mee en help mee op de boerderij!
(maximaal 10 kinderen, per half uur)

● Speurtocht: € 2,50
Speur alles af op en rondom de boerderij met deze leuke speurtocht!
(prijs is per kind, speurtocht duurt +/- 30 min.)

We horen u denken………wat als het nu wat minder weer is……….

● Oud-Hollandse spelen:
Deze spelletjes kunnen gespeeld worden in de grote schuur op de boerderij tussen de
dieren, super!

● Werken met de boer:
Wordt helemaal aangepast naar de omstandigheden van het weer, dus blijft net zo leuk!

● Speurtocht:
Deze valt helaas wel in het water, maar u kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken
van onze ruimte boven (als deze beschikbaar is) en zelf spelletjes meenemen welke de

Op al onze aanbiedingen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, zoals gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage. Een exemplaar wordt u kosteloos ter hand gesteld. Eventuele prijswijzigingen
onder voorbehoud.
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kinderen dan kunnen doen. Wij zorgen voor de versiering en een leuke kleurplaat en
potloden.

Op al onze aanbiedingen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, zoals gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage. Een exemplaar wordt u kosteloos ter hand gesteld. Eventuele prijswijzigingen
onder voorbehoud.


