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INFO VERJAARDAGSFEESTJES. 
(prijzen vanaf 01-09-2021) 

Verjaardagsfeestjes kunnen doorgaan op woensdag- of  zaterdagnamiddag van 14.00 tot 
17.00 uur. Tijdens de maanden december en januari alleen op woensdagnamiddag. 
 

Deel 1: een educatief gedeelte van 14.00 – 16.00 uur 
Ons aanbod hieronder is per leeftijd en telkens voor een groep van maximum 15 kinderen.  

- Kabouterpad voor kleuters: 4 tot 5 jaar 
o Kostprijs: € 70,00  

- Kiekens Zonder Kop (= boerderijspel): 5 tot 7 jaar / 8 tot 12 jaar  
o Kostprijs: € 70,00 

- Rennen op Kippenpoten (= boerderijspel): 8 tot 12 jaar 
o Kostprijs: € 70,00 

- Brood Bakken + rondleiding: 5 tot 12 jaar 
o Kostprijs: € 75,00 

- Schalkse Ruiters (= werken met paarden in combinatie met ofwel Brood Bakken ofwel 
boerderijspel). ALTIJD onder voorbehoud, want dit is afhankelijk van beschikbare 
begeleiders en het Belgisch weertje. 

o Kostprijs voor een groepje tot 15 kinderen: € 150,00 
 

Wat bij regenweer? 
Bij slecht weer wordt er steeds een alternatief aangeboden, bv. Spel in de zaal spelen i.p.v. 
buiten of brood bakken. Het feestje kan dus gewoon doorgaan. 
 
Deel 2: pannenkoeken (of ijsje) met frisdrank. 
De kinderen krijgen twee pannenkoeken en een frisdrank naar keuze. 
Tijdens de zomervakantie krijgen de kinderen bij mooi weer een drankje en een ijsje i.p.v. 
pannenkoeken. Kostprijs: € 6,00 per kind. 
 
OPMERKINGEN: 

- Aanvragen (bij de educatieve dienst!) kunnen per e-mail. (info@delangeschuur.be) 
- Betalingen gebeuren cash in de cafetaria na het feest. 
- De ouders van de jarige kunnen om 13.15 uur binnen in de cafetaria. Ze mogen 

versieringen voor het feestje aanbrengen. Na het feestje worden alle versieringen 
verwijderd door de feestvierders. 

- Nodig de kinderen uit om 13.45 uur, zo kan het feestje tijdig beginnen! 
- Wij vragen dat één van de ouders bij de kinderen blijft tijdens het feestje. Grootouders 

en kennissen zijn natuurlijk ook welkom in onze cafetaria of op het zonneterras.  
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