KINDERFEESTJES
Bezoekerscentrum

“De Grote Rivieren"

Langestraat 38
6624 AB Heerewaarden
tel: 0487 572831
e-mail: beheer@bcdegroterivieren.nl
website : www.bcdegroterivieren.nl

Op woensdag– en vrijdagmiddag en in de schoolvakanties verzorgen wij diverse
kinderfeestjes voor groepen van 8 tot 12 kinderen. Alle feestjes dienen tijdig
gereserveerd te worden.

Kinderfeestjes door ons begeleid duur 2 á 2,5 uur
Heksen– en tovenaarsfeest

4-8 jaar

€ 6,50 per kind

Piratenfeest

5-9 jaar

€ 6,50 per kind

Nestkastjes maken

6-10 jaar

€ 7,50 per kind

Uilenballen pluizen

8-12 jaar

€ 7,50 per kind

Veldwerk

6-12 jaar

€ 7,50 per kind

Fortfeest

8-12 jaar

€ 7,50 per kind

Bij de door ons begeleide feestjes zijn aanmaaklimonade en een zakje chips of
snoep inbegrepen
Welkom, leerling heksen en tovenaars, want jullie moeten helpen om de ingrediënten voor
de toverhutspot te vinden en daarna gaan we allerlei heksen wedstrijdjes spelen

Ahoy jongens en meiden, als jullie later ook piraat willen worden, moet je komen oefenen. Stap niet
op een mijn, houd je voeten droog en.....zal er ook een schat zijn?

Hou je van knutselen, kom dan een nest- kastje timmeren en versieren. Hang hem in je
tuin en wie weet, gaan de vogels eitjes uitbroeden in jouw zelf gemaakt huisje

Bekijk eerst een filmpje en ontdek van alles over de uil en van welke muizensoort de tandjes,
kaakjes en botjes zijn die jij daarna uit de braakbal pluist. Tegen een meerprijs van 20,00
euro komt een echte valkenier met levende uilen een demonstratie geven

De bolderkar met materialen gaat mee naar buiten. Je krijgt een boekje waarin je de
antwoorden opschrijft van de natuurontdekkingen die je al spelend doet

Bij de ruïne van Fort Sint Andries maken we twee groepjes die met en tegen elkaar
strijden. De spellen hebben betrekking op wat vroeger bij die plek is gebeurd

Kinderfeestjes door u zelf begeleid
Kabouterpad

3-7 jaar

€ 3,50 per kind

Hazentas

6-8 jaar

Huur € 20,00 per groep

Struintocht

8-12 jaar

Huur € 20,00 per groep

G.P.S. tocht

8-12 jaar

Huur € 20,00 per groep

Materialen voor feestjes die u zelf begeleidt, kunt u reserveren en ophalen bij het
bezoekerscentrum
Je krijgt een tasje met daarin het route- en opdrachtenboekje. Beleef daarmee de
avonturen van kabouter Druppie. Volg zijn pad en kijk, voel, ruik, luister en proef zijn
kabouterwereld.
In de hazentas zitten allerlei spullen die onderweg nodig zijn. Daarmee trek je met een
groepje de Buitenpolder in. Door middel van doe-opdrachtjes leer je op een leuke
manier van alles over de haas

Met een rugzak vol benodigdheden voor onderweg ga je in de natuur allerlei doe– denk- en
beleefopdrachten doen. Ondertussen zoek je de oplossing van de letterpuzzel

De aanwijzingen uit de film komen onderweg goed van pas. Het GPS systeem en de I pad
leiden je naar plekken waar je opdrachten en onderzoekproefjes moet doen om
mysterie op te lossen

het

Ook is het mogelijk om na afloop met de kinderen te eten in het
bezoekerscentrum
pannenkoeken

€ 1,75

per kind

poffertjes

€ 1,75

per kind

broodje knakworst

€ 1,75

per kind

frietjes

€ 1,50

per kind

snacks

€ 1,50

per kind

