jouw kinderfeestje
vier je bij Landgoed Kaamps!
Hieperdepiep hoera!

Voor alle
leeftijden iets
leuks om te doen!

Boer’n spellen

Ben jij de jarige?

Knutselmiddag

Trek een overall aan en ga samen
met ons op pad op ons Landgoed.
Door middel van leuke spellen
ontdek je hoe kaas wordt gemaakt
en zie je de leukste plekjes. Maak
bijvoorbeeld zelf boter en kijk wie er
het snelste is in het melken van onze
‘koe’. Dit alles onder begeleiding van
iemand van Kaamps.

We starten al onze kinderfeestje
natuurlijk aan een feestelijk
versierde tafel met het uitpakken
van de cadeautjes. Hierna zullen we
starten met de gekozen activiteit.

Kom knutselen en ga samen met
ons aan de slag met het schilderen
van een klompje of één van de
andere opties! Halverwege laten
we met een kleine rondleiding alles
op ons Landgoed nog zien. Hierna
sluiten we af met een tafel vol patat
en snacks, niet op een bordje maar
gewoon lekker over de hele tafel
verspreid voor jullie.

Kosten:
€8,95 per kind
Tip: dit feestje is geschikt
voor kinderen van alle leeftijden!

Indien jullie de middag graag willen
aanvullen met wat lekkers kan dat
natuurlijk. Zie hier de extra opties:
• Pannenkoeken
• Patatjes met snack
• Cake versieren
• IJsje (kinderijsje coupe)

€3,50
€3,00
€1,50
€3,50

Kosten:
€7,95 per kind

*Alle feestjes zijn incl. onbeperkt ranja drinken

Meer info of reserveren? Neem gerust contact met ons op via tel. 074 277 57 39 of mail naar reserveringen@kaamps.nl

jouw kinderfeestje
vier je bij Landgoed Kaamps!
Hieperdepiep hoera!

Voor alle
leeftijden iets
leuks om te doen!

Boer’n theeleut bereiden

Speel het detectivespel

Zelf kaas maken

Kom gezellig onder begeleiding
van onze kok een heerlijke high
tea maken. Incl. onbeperkt ranja,
korte rondleiding, spelen bij de
kinderboerderij & speeltuin en
de heerlijke hapjes opsmullen
natuurlijk!

Door middel van leuke en
uitdagende opdrachten wordt
je als een echte detective ons
hele Landgoed over gestuurd om
uiteindelijk de verdwenen sleutel
te kunnen vinden. Dit spel kan
op eigen gelegenheid worden
gespeeld en duurt +/- 3 uur.

Word jij een echte kaasmaker?
Tijdens dit feestje ga je zelf aan de
slag met het maken van een echt
kaasje. Natuurlijk laten we je ook
tussendoor alles op ons Landgoed
zien. Dit feestje is incl. rondleiding,
het kaasje, kaasmakers diploma,
onbeperkt ranja & een cakeje.

Kosten:
€9,95 voor de detectivebox + 2,75
extra p.p. (incl. 1 drankje p.p.)

Kosten:
€19,00 per kind

Kosten:
€16,95 per kind
Tip: vier jouw kinderfeestje
bijvoorbeeld samen met een

Tip: het meest geschikt

vriendje of vriendinnetje waar-

Tip: dit kinderfeestje is het meest

voor kinderen

door je de kosten kunt delen!

geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar

vanaf 7 jaar

Kinderfeestjes kunnen worden gepland voor min. 10 kinderen of het minimale bedrag hierbij (detectivespel uitgezonderd)

