
PRIJSLIJST VERJAARDAGSFEESTJES 2023  

 

 

Formule 1: feestje bij de diertjes     € 12,5 per kindje  

- Ontvangst met hapje en drankje  

(zakje chips + twist and drink of capri sun)  

- rondkijken bij de diertjes / spelen à volonté  

- Maaltijd (1 hot-dog of 2 pannenkoeken of 3 pizza-punten)   

 

Formule 2: feestje met ponyritjes    € 15 per kindje  
- Ontvangst met hapje en drankje  

(zakje chips + twist and drink of capri sun)  

- rondkijken bij de diertjes / spelen à volonté / ponyritje voor elk kindje 

- Maaltijd (1 hot-dog of 2 pannenkoeken of 3 pizza-punten)   
 

 

OPTIONEEL BIJ TE BOEKEN (doorgeven bij reservatie aub): 

- Voederronde onder begeleiding   € 2 per kindje 

(enkel te boeken bij feestje die beginnen om 10u) 

- Zakje snoep (+/- 200 gr)    € 3 per kindje 

- Zakje spekjes (+/- 200 gr)   € 3 per kindje 

- Ijsje als dessert     € 2,5 per kindje 

= 1 bolletje met 1 topping (saus of discobolletjes of marshmallows of 

smarties) 
 

 
 

DE WITTE HOEVE  

Kinderboerderij – feestjes – terras – 

speeltuin - schoolbezoekjes 

Roosstraat 17, 3201 Langdorp 

0498/05 27 43 

www.kinderboerderij-dewittehoeve.be 

             
de witte hoeve 



BELANGRIJKE INFO EN VOORWAARDEN: 
 
Tijdens de duur van het feestje voorzien wij onbeperkt water en 
smaakwater.  Andere drankjes zijn te verkrijgen tegen meerprijs (voor 
prijzen: zie onze drankenkaart). 
    
Voor alle deelnemers van een feestje wordt dezelfde formule, alsook dezelfde 

maaltijd gekozen (wij houden uiteraard wel graag rekening met eventuele 

allergieën of diëten). 

 

Verjaardagsfeestjes zijn te boeken tijdens het hele jaar, op volgende momenten: 

Woensdag van 14 u tot 17 u  

Zaterdag van 10 u tot 13 u of van 14 u tot 17 u  

Zondag van 10 u tot 13 u of van 14 u tot 17 u  

In juli en augustus elke dag van 10 u tot 13 u of van 14 u tot 17 u  

Andere momenten bv. ’s namiddags na school, kan eventueel ook, vraag ernaar …  

 

Voor het organiseren van een feestje is er tijdens de openingsmaanden geen 

minimumaantal kindje vereist.  Voor feestjes die plaatsvinden tijdens de 

sluitingsperiode (winterstop) van onze hoeve is er een minimumaantal van 15 

kindjes. 

 

Bij reservatie wordt een voorschotje van € 50 gevraagd.  Het resterende bedrag 

wordt afgerekend  op het einde van het feestje.  Dit kan cash, via bancontact of 

via Payconiq. 


