Knapzak (op afspraak)

Speurtochten

Met een goed gevulde knapzak gaat u zelf een plekje
op de boerderij zoeken waar u gaat zitten om
deze leeg te eten.
De knapzak is gevuld met: plak krentenwegge,
bruin broodje ham, wit broodje kaas, appel,
koetjesreep, ouderwets lekker zoethout en een
flesje drinken. Deze knapzak kunnen wij
aanbieden voor € 9,50 p.p.
Natuurlijk kunt u deze knapzak daarna mee
naar huis nemen.

Op een leuke manier de kinderboerderij verkennen.
* De klompentocht
Geschikt voor kinderen die nog niet kunnen lezen.
Zij gaan samen met ouders/begeleider gekleurde
klompen zoeken. De begeleider heeft een
informatie papier waarop vragen en/of kleine
opdrachtjes staan die u met de kinderen kunt
doornemen of uitvoeren. Geen extra kosten.
* Koeien speurtocht.
Met een formulier waarop verschillende
koeienplaatjes staan gaat u op pad.
Bij de koeienbordjes worden vragen gesteld.
U verzameld letters en deze vormen het antwoord.
Bij het goede antwoord krijgen de kinderen een
oorkonde en koeienmasker.
Geen extra kosten.

Jeu de Boules

Klootschieten

Een spel om gezellig en recreatief met elkaar
te spelen. Eenvoudig van opzet en de nadruk
ligt op behendigheid in plaats van op
fysieke kracht. U krijgt van ons de materalen
de spelregels worden u uitgelegd. Deze kunt u
nog eens nalezen op het informatiebord bij
de Jeu de Boulesbaan. Kosten € 1,00 p.p.

Het is een balspel waarbij de deelnemers proberen
een houten bal (de kloot) onderhands zo ver
mogelijk te werpen over een uitgezet parcours.
Parcours 1 bestaat uit verharde landwegen en
duurt ongeveer 1 uur.
Parcours 2 bestaat uit verharde en zand
landwegen en duurt ongeveer 2 uur.
Kosten € 1,00 p.p.

Klompjesgolf (op afspraak)
Al spelend loopt u over het 4 ha. groene terrein
van de kinderboerderij.
Met behulp van een klompje aan een steel (de club)
en een kleine bal probeert u in zo min mogelijk
slagen door de holes (dierfiguren) het eind van
het parcours te bereiken.
Kosten € 1,00 p.p.

Triviant (op afspraak)

Portretschilderen (op afspraak)

Een gezelschapsspel dat niet gaat om de kennis
maar om het plezier. Het bordspel is vergroot
op speeltafels. Er worden vragen gesteld over
een 8-tal onderwerpen o.a. sport, nieuws,
uw familie of vereniging. Ook zijn er vragen
waarbij u iets gaat uitbeelden en tekenen.
Het spel wordt in groepjes van 2 personen
gespeeld zodat u kunt overleggen voordat het
antwoord wordt gegeven. Een leuk hilarisch
spel dat aan uw groep kan worden aangepast
Kosten € 3,75 p.p.

Zoveel plezier met zo weinig materiaal.........
Voor wie?
IEDEREEN o.a. familiereünie, kinderverjaardag,
bedrijfsfeest, vrijgezellenfeest.
U gaat aan de slag met een schildersezel, linnendoekje, verf, kwast en een pasfoto (die wij maken)
van één van uw groepsgenoten. Uw eigen portret
wordt geschilderd door iemand anders, dit
prachtige werkstuk krijgt u mee naar huis.
Voor jong en oud een zeer gezellig verrassende
bezigheid. Kosten € 3,75 p.p.

Pakjesspel (op afspraak)
Iedereen brengt 3 ingepakte kado’s mee.
De prijs daarvan wordt ven tevoren afgesproken.
Het is ook leuk als men iets inpakt van zichzelf,
spullen die niet meer gebruikt worden.
De meest orginele dingen komen dan te voorschijn
en het kost niets. Het spel wordt gespeeld op een
bordspel. Het is verrassend om te zien hoe kado’s
van de één naar de ander geschoven worden,
elkaar dingen worden gegund of juist niet.
Kosten € 1,00 p.p.

Lachworkshop (op afspraak)
LACHEN IS GEZOND, geef elkaar de lach door!
Het is voor iedereen die wil lachen, jong en oud.
De lachworkshop is een leuke, ontspannende
gezamenlijke activiteit.
De workshop wordt ook gegeven op locatie.
www.hahalachmee.nl

