
Kinderfeestje op Boerderij “Mariekerke” 
 
Hieronder volgt kort een omschrijving wat de mogelijkheden zijn, 
met de prijzen per kind erbij vermeld. 
(Ouders/begeleiding is vaak gratis) 
 

U kunt de onderdelen uitkiezen die u wilt doen en op verzoek kunnen 
we een aangepast programma  voor u maken. 
 

U bent bij of aan ons niets verplicht, samen proberen we er een leuke 
morgen/middag/dag van te maken. De enigste voorwaarde die wij 
stellen is dat u de consumpties bij ons besteld (m.u.v. kleinigheidjes 
tussendoor natuurlijk). 
 

Een bezoek aan onze boerderij is inclusief gebruik van de buiten 
speeltuin, de knuffelweide/hok, skelters en kijken bij alle 
boerderijdieren en indien mogelijk het schapenmelken. 
Alle kinderen kunnen een stoere overall huren (2,50 p.p). Zodat je er 
hetzelfde uitziet als de boer tijdens het helpen. 
 

De kinderfeestjes zijn het meest geschikt voor kinderen van 4 t/m 10 
jaar. 

 

Hooi  Hooi speelschuur; 
Urenlang speelplezier op de hooizolder, 
in het maisbad en met de miniatuur 
boerderij. 
Prijs: 3,00 euro per kind 
Tijdsduur; onbeperkt 
 
 

Maisdoolhof  

(open van 1 juli tot eind september) 
Wie vind de weg terug in dit reuze doolhof 
Prijs: 2,00 p.p. 
Tijdsduur; 15-30 minuten 
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Schapenscheren; 
Demonstratie schapenscheren met uitleg over de schapen, de wol 
enz.  De kinderen kunnen zelf ook scheren (ook mogelijk incl. een 
heus scheerdiploma en incl. consumptie = € 5,00 i.p.v. € 2,50 p.kind) 

 
Prijs:  2,50 euro per kind  
met een minimum van € 
25,00 
Tijdsduur; 30-60 min. 
 

 
 

Knutselen met echte schapenwol; 
Maak je eigen schaapje van div. soorten wol d.m.v.droogvilten. 
Prijs: 5,00 per kind 
Tijdsduur; +/- 45 min 
 

Rondleiding over de boerderij; 
Kom alles te weten over de koeien en de schapen, schapenkaas, het 
werk op de boerderij enz. enz. 
Prijs: 2,50 p.p. (of minimaal 25 euro) 
Tijdsduur; +/- 30 min 
 

Pannenkoeken bakken; 
Lekker samen eten in de schuur 
onder de Hooi Hooi Speelzolder. 
Bak zelf je mini-pannenkoeken op  
onze speciale bakplaten. 
Onbeperkt pannenkoeken bakken en 
eten met stoop en suiker incl. ranja / 
koffie/ thee 
Prijs: € 5,00 per kind (ouders ook € 
5,00 als ze mee willen eten) 
Tijdsduur; 45-60 minuten 

 



“Broodje Knakworst” eten; 
Lekker broodjes met knakworstjes eten, natuurlijk mag je er zelf 
mayo en ketchup op doen.  En voor iedereen onbeperkt Ranja 
drinken. Voor de ouders natuurlijk een lekker bakje koffie of thee. 
Prijs: € 4,00 per kind (ouders kunnen ook mee eten voor € 4,00 p.p. 
Tijdsduur; 20-30 minuten 
 

 
“Koffie” drinken met cake; 
Zelf je cake versieren en voor iedereen een glas lekkere sap.  
Voor de ouders een bakje koffie o.i.d. 
Prijs: 4,00 p.p. 
Tijdsduur; 15 minuten 
 

 
 
 
Verder hebben we in onze boerderijwinkel; 
diverse soorten ijs / sap / dranken / koffie enz. 
 

Andere wensen of mogelijkheden??? 
Wij maken een feestje op maat voor u, afhankelijk van uw ideeen, 
tijd, budget enz. 
 
Reserveer tijdig, dit voorkomt teleurstelling!!! 
 
Kinderfeestjes zijn mogelijk op woensdag, vrijdag en zaterdag.  
In de zomerperiode (juli en 
augustus) dagen in overleg. 
 
 
 
 
 
 
 



Het verblijf op Boerderij Mariekerke is altijd geheel op 
eigen risico!!! 

 
 
 
Beleefd aanbevelend; 
 

Kaasboerderij Mariekerke 
Fam. de Korte  
Mariekerke 24 
4365 NL Meliskerke 
0118 551333 / 06 23072107 

info@mariekerke.nl 

www.mariekerke.nl 
www.vleesvanboerjan.nl 
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