
 

Houd er rekening mee, dat wij een 
boerenbedrijf in actie zijn, waar 
de veiligheid van jou, je kinderen 
en van onze medewerkers ons veel 
waard is. We stellen het op prijs als 
ouders erop letten dat onze oogst, 
spullen en gebouwen, intact en 
schoon blijven.

Het is niet toegestaan om 
meegebrachte etenswaren en 
drinken te nuttigen en ook zelf 
taart meenemen is niet mogelijk.

FEESTJE IS ONDER BEGELEIDING VAN 
EEN MEDEWERKER VAN KLOKSHUYS

All-in prijs t/m 8 kinderen €150,00
per extra kind € 18,50 | tijdsduur ca 1,5-2 uur

FEESTJE IS ONDER BEGELEIDING VAN 
EEN MEDEWERKER VAN KLOKSHUYS

All-in prijs t/m 8 kinderen €150,00
per extra kind € 18,50 | tijdsduur circa 2 uur

Ontvangst, tijd om cadeautjes uit te pakken 
Pannenkoek eten met een glaasje ranja

Zelf boeren koekjes maken, op bakplaat met 
bakpapier

Koekzakje versieren en leuke speurtocht in 
de boomgaard

Afsluiten met eigen koekjes inpakken en 
mee naar huis nemen

EXTRA OPTIE: Linnen tas pimpen (textielstiften 
NIET uitwasbaar) alleen te boeken in combinatie  
met Boeren bakfeestje € 3,99 pp extra

Ontvangst, tijd om cadeautjes uit te pakken   

Verschillende avontuurlijke opdrachten 
in en rond de boomgaard en natuurlijk 
de eindproef!

Vuurtje stoken, net als in Expeditie 
Robinson. 

Daarna zelf een tosti & marshmallow 
bakken boven het vuur (alleen met 
droog weer mogelijk), met een  
glaasje ranja

Boeren bakfeestje
VANAF 5 JAAR

Expeditie Robinson’s feestje
AVONTUURLIJK FEESTJE (vanaf 8 jaar)

Dit feestje is alleen van 1 april tot 1 oktober te boeken 
(i.v.m. openstelling van het blotevoetenpad)

Ontvangst, tijd om cadeautjes uit te pakken 

Voor alle leeftijden, maar LET OP: 
blotevoetenpad gaat gedeeltelijk door/over 
water (dit deel kan overgeslagen worden)

Je gaat door water en modder
Na afloop kun je je voeten schoonspoelen 
bij de voetenwasplaats

Afsluitend een kinderpannenkoek 
met een glaasje ranja

Ontvangst, tijd om cadeautjes uit te pakken 

Kinderen krijgen een puntmuts en rode 
kabouterwangen

Speurtocht door de boomgaard op zoek
naar kabouters!

Leuke kabouter spelletjes

Lekker eten in Klokshuys; 
kinderpannenkoek met een glaasje ranja

Afsluiting met een kabouterdiploma, 
kaboutermutsjes mogen mee naar huis

FEESTJE ONDER BEGELEIDING 
VAN OUDERS/VERZORGERS

All-in prijs t/m 6 kinderen €70,00
per extra kind € 11,50 | tijdsduur circa 1,5 uur

FEESTJE ONDER BEGELEIDING 
VAN OUDERS/VERZORGERS

All-in prijs t/m 6 kinderen €85,00
per extra kind € 14,00 | tijdsduur circa 1,5 uur

Blotevoetenpad feestje
VOOR ALLE LEEFTIJDEN
MET LEUKE SPEURTOCHT

Kabouterfeestje
VOOR DE KLEINSTEN (4–6 jaar)

OPENINGSTIJDEN
woensdag t/m zondag
11.00 - 20.00 uur

maandag en dinsdag
GESLOTEN

KLOKSHUYS
Groene Kruisweg 8a
3237 KC Brielle
(Vierpolders) 

0181-301025
www.klokshuys.nl

VOLG EN LIKE ONS:

 @Klokshuys
 #Klokshuys ontwerp: www.vuijstvisuals.nl



BIJ ALLE FEESTJES KUN JE VAN 1 APRIL T/M 1 OKTOBER VOLOP GEBRUIK 
MAKEN VAN HET BLOTEVOETENPAD OF LEKKER BUITENSPELEN OP 

HET LUCHTKUSSEN (ALLEEN ONDER BEGELEIDING!)

FEESTJE IS ONDER BEGELEIDING VAN 
EEN MEDEWERKER VAN KLOKSHUYS

All-in prijs t/m 8 kinderen €145,00
per extra kind € 14,00 | tijdsduur ca 1,5-2 uur

FEESTJE IS ONDER BEGELEIDING VAN 
EEN MEDEWERKER VAN KLOKSHUYS

All-in prijs t/m 8 kinderen €150,00
per extra kind € 18,50 | tijdsduur ca 1,5-2 uur

FEESTJE IS ONDER BEGELEIDING VAN 
EEN MEDEWERKER VAN KLOKSHUYS

All-in prijs t/m 8 kinderen €145,00
per extra kind € 18,00 | tijdsduur circa 2 uur

FEESTJE IS ONDER BEGELEIDING VAN 
EEN MEDEWERKER VAN KLOKSHUYS

All-in prijs t/m 8 kinderen €150,00
per extra kind € 18,50 | tijdsduur ca 1,5-2 uur

Ontvangst, tijd om cadeautjes uit te pakken 

Pannenkoek eten met een glaasje ranja

Fantasie spaarpot big maken of

Vogelhuisje maken/verven of

Pindakaashuisje/insektenhotel verven   
(afhankelijk van het seizoen)

EXTRA OPTIE: Linnen tas pimpen (textielstiften 
NIET uitwasbaar) Alleen te boeken in combinatie 
met Knutselfeestje € 3,99 pp extra

Ontvangst, tijd om cadeautjes uit te pakken 

Pannenkoek eten met een glaasje ranja

Zelf badzout maken en etiket ontwerpen

Zelf lipgloss maken

Spulletjes verpakken en mee naar huis 
nemen

EXTRA OPTIE: Linnen tas pimpen (textielstiften 
NIET uitwasbaar) alleen te boeken in combinatie  
met Boeren beautyfeestje € 3,99 pp extra

Ontvangst, tijd om cadeautjes uit te  
pakken

Trek je boerenoverall aan en waan je 
een echte boer of boerin

Boeren spelletjes zoals: zaklopen,   
kruiwagenrace en boeren latlopen

Lekker genieten in het restaurant van 
een kinderpannenkoek met een  
glaasje ranja

Ontvangst, tijd om cadeautjes uit te pakken 

Zelf pizza maken

Help Pieter Pizza zijn deegroller  
terugvinden! (spelletjes)

Pizza eten met een glaasje ranja

Zelf toetje maken ‘Schapenschijt met 
scheerschuim’ & opeten

EXTRA OPTIE: Kookschort versieren (textiel- 
stiften NIET uitwasbaar). Alleen te boeken in  com-
binatie met Boeren kook feestje € 3,99 pp extra

Knutselfeestje
VANAF 5 JAAR 

Boeren beauty’s feestje
VANAF 8 JAAR

Boeren- en boerinnenfeestje
VANAF 5 JAAR

Boeren kookfeestje
VANAF 5 JAAR 

Wat kun je van een kinderfeestje bij Klokshuys verwachten?

Een omgeving waarin kinderen vooral spelen met natuur, wind, water, zon en  
modder. We hebben met veel zorg het terrein zó ingericht dat ze op een heel 
natuurlijke manier van alles te doen en te onderzoeken hebben.    
Neem extra setjes droge kleren mee zodat ze helemaal los kunnen gaan. 

• Kinderfeestjes zijn boekbaar tijdens openingstijden Klokshuys.

• LET OP: pas definitief na reserveringsbevestiging Klokshuys en vol=vol.

• Bij alle feestjes zijn een glaasje ranja en een muffin (meerprijs: € 1,75 pp)  
en/of een zakjechips (meerprijs: € 0,75 pp)      
en/of ijsje op hoorntje (meerprijs: € 1,75 pp) mogelijk.

Reserveren?
Via het formulier op onze website kunt 
u makkelijk en snel online reserveren: 
www.klokshuys.nl/kinderfeestjes

Voor vragen mag u altijd mailen naar: 
info@klokshuys.nl


