Kinderfeestje?!
Bent u op zoek naar een superleuke locatie
voor een kinderfeestje?
Kom dan je verjaardagsfeestje vieren bij Kampeerterrein Meerwijck.
Je kunt hier een indianen/cowboyfeestje vieren samen
met al je vriendjes en vriendinnetjes.
Wat is er nu leuker dan een feest te vieren in een echte WIGWAM…
Neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee, dan maken we er een super leuke dag van!

Arrangement Winnetoe (standaard)

€ 50,00

(max. 4 uur)

Max. 20 personen
Huur ingerichte wigwam.
Voor elk extra uur

€ 7,50 per uur

Dit pakket is zonder begeleiding. U dient alles zelf te regelen. U kunt gebruik maken van de speeltuin,
freegameveld en het veld Minitoutanka. U dient de wigwam en omgeving weer schoon en netjes
achter te laten.

Kist met verkleedkleren

€ 20,00

Max. 15 personen (indianen / cowboys – t/m maat 140)
1 Indianen / Cowboy outfit voor volwassene.

Arrangement Minitoutanka (leeftijd t/m 8 jaar)

(tijdsduur: 3,5 uur)

€ 100,00

Voor 8 personen, extra kind € 7,50
Huur ingerichte wigwam
Indianen / cowboy speurtocht
Kist met spelletjes en/of knutselspullen in thema
Schminken
Indianendiploma
Dit arrangement is inclusief 1 begeleider. Een ouder van de jarige dient wel aanwezig te zijn als hulp.

Arrangement Lucky Luke (leeftijd 8 t/m 12 jaar) (tijdsduur: 3,5 uur) € 100,00
Voor 8 personen, extra kind € 7,50
Huur ingerichte wigwam
Indianen / cowboy speurtocht
Kist met spelletjes en/of knutselspullen in thema
Stoere Indianen of cowboy tattoo
Dit arrangement is inclusief 1 begeleider. Een ouder van de jarige dient wel aanwezig te zijn als hulp.
Alle kinderfeestjes zijn uit te breiden met:
Huifkar (wordt geregeld door manege Nieboer)
(op aanvraag – min. 8 pers.)
Kanoën (alleen bij mooi weer)
Wij beschikken over 2 kajaks en 6 één-pers. kano’s
(vanaf 10 jaar - diploma A en B verplicht)
Zwemmen in overdekt zwembad
(diploma A en B verplicht)

€ 5,00 p.p.
€ 7,50 per stuk
€ 1,50 p.p.

Mogelijkheden om het arrangement verder uit te breiden met eten.
Tussendoortjes
Zelf een indianenkoek maken
Drinken en zakje chips
Waterijsje

€ 1,00 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 1,00 p.p.

Hiawatha menu
Patat mayo, chocomel/fristi, ijsje

€ 3,50 p.p

Pijl en boog menu
Patat mayo, kroket of frikandel, chocomel/fristi, ijsje

€ 4,50 p.p.

Winnetoe menu (op de bbq)
Broodje Frikandel, broodje hamburger en drinken

€ 3,50 p.p.

Western ontbijt (alleen bij overnachting in wigwam)
Gevulde picknickmand met broodjes, beleg en drinken

€ 3,50 p.p.

Verder is het mogelijk om het kinderfeestje verder uit te breiden met een
overnachting in de wigwam. Zeer spannend natuurlijk… want je kan prachtig naar
de sterrenhemel kijken.
In de wigwam wordt er geslapen op veldbedden. Slaapzak of dekbed en een kussen moet zelf mee
genomen worden. Servies, potten en pannen etc. is in de Saloon aanwezig.
Op het terras van de Saloon is een gasstel waar eten op bereid kan worden.
Overnachting 50,00 euro voor 4 personen. Extra persoon 7,50 p.p extra.
(max. 8 personen)
Er is dan geen begeleider. Er dient wel een volwassene aanwezig te zijn bij het “slaap”feest.

Inhoud kist Indianen / Cowboyspelletjes
Grote Mikado
Hoefijzer gooien
Lasso werpen
Croquet
Houten nummerspel
Waterpistoolspelletjes
Vissen vangen
Darten (alleen voor 8 jaar en ouder)

Uch… Mocht u nog
meer wensen of ideeën
hebben, laat het ons
weten. Dan kunnen we
een programma op maat
maken. Uch…

Inhoud kist Indianen / Cowboy knutsels.
Keuze uit:
Totempaal (leeftijd 4 t/m 8 jaar)
Regenmaker (leeftijd van 4 t/m 8 jaar)
Hoofdtooi van Indianen (leeftijd 4 t/m 12 jaar)
Indianenketting (leeftijd 4 t/m 12 jaar)
Dromenvanger (leeftijd 8 t/m 12 jaar)
Stokpaard (leeftijd 8 t/m 12 jaar)
Cowboyhoed (leeftijd 8 t/m 12 jaar)

