
Prijslijst  Kinderfeestjes 
Onze boerderij is een ideale plek voor kinderfeestjes. Door onze jaren lange ervaring zorgen wij voor 
een geslaagd feestje waar de kinderen het nog lang over zullen hebben. Bijvoorbeeld de rondleiding 
van de boer, het rijden op onze brave pony’s of het ravotten in de maïsbak.  
Speciaal voor kinderfeestjes hebben we een viertal arrangementen met allemaal eigen activiteiten 
op de boerderij.  
 

Kinderfeestje A: Naar de varkens en paarden 
Programma: ± 3 uur      

 Rondleiding met de boer langs:  - Heel veel varkens 
- Zeldzame landbouwhuisdieren 
- Diverse paarden en pony´s 
- Varkensmuseum 

 Eén rondje Pony rijden 

 Spelen in de overdekte speelruimte met:  - Maïsbak 
- Timmerhoek 
- Knuffelhoek etc. etc. 

 Flesje frisdrank met chips 

 Filmpje Flip in de clip (10 min.) 

 Kleurplaat en snoepje 

 Voor de jarige een verrassing 
 
Kosten: € 9,00 per kind  minimaal 6 kinderen   

Volwassenen  € 4,00 p.p. 
 

 
 
 

Kinderfeestje B: Pony feestje 
Programma: ± 3 uur          

 Rondleiding met de boer langs:  - Heel veel varkens 
- Zeldzame landbouwhuisdieren 
- Diverse paarden en pony´s 
- Varkensmuseum 
 

 Pony rijden Extra:    - Uitgebreid borstelen 
- Uitleg over pony’s en toebehoren 

      - Pony rijden 

 Spelen in de overdekte speelruimte met:  - Maïsbak 
- Timmerhoek 
- Knuffelhoek etc. etc. 

 Flesje frisdrank met chips 

 Filmpje Flip in de clip (10 min.) 

 Kleurplaat en snoepje 

 Voor de jarige een verrassing 
 
Kosten: € 12,00 per kind  minimaal 6 kinderen   

Volwassenen  € 4,00 p.p. 
 



Kinderfeestje C: Actief op de boerderij 
Programma: ± 3 uur     (van 1 mei tot 1 oktober) 

 Rondleiding met de boer langs:  - Heel veel varkens 
- Zeldzame landbouwhuisdieren 
- Diverse paarden en pony´s 
- Varkensmuseum 

 Boeren minigolf 

 Spelen in de overdekte speelruimte met:  - Maïsbak 
- Timmerhoek 
- Knuffelhoek etc. etc. 

 Flesje frisdrank met chips 

 Filmpje Flip in de clip (10 min.) 

 Kleurplaat en snoepje 

 Voor de jarige een verrassing 
 
Kosten: € 10,00 per kind  minimaal 6 kinderen   

Volwassenen  € 4,00 p.p. 
 
 
 
 

Kinderfeestje D: Ravotten op de boerderij 
Programma: ± 2 uur      

 Zelf rond over de boerderij en het museum: - Heel veel varkens 
- Zeldzame landbouwhuisdieren 
- Diverse paarden en pony´s 
- Varkensmuseum 

 Spelen in de overdekte speelruimte met:  - Maïsbak 
- Timmerhoek 
- Knuffelhoek etc. etc. 

 Flesje frisdrank met chips 

 Filmpje Flip in de clip (10 min.) 

 Kleurplaat en snoepje 

 Voor de jarige een verrassing 
 
Kosten: € 6,50 per kind  minimaal 6 kinderen   

Volwassenen  € 4,00 p.p. 
 

 
Extra mogelijkheden 

 Eten € 3,50  ( 2 broodjes knakworst met een krentenbol ) 

 Extra frisdrank vanaf € 1,80 
 

 

Kijk- Speelboerderij & Nat. Varkensmuseum ’t Rundal 
Schadewijk 23, 5521NN Eersel 
Tel: 0497-516391 
info@kijkboerderij.nl    www.kijkboerderij.nl 
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