Boerderij ‘t Molentje
Activiteiten
Boerengolf
Tien holes, een club, een bal en een scorelijst. Dit zijn de ingrediënten voor een potje
boerengolf. Na een korte uitleg bij het startpunt kunnen jullie aan de slag. Het is de
bedoeling om als team met zo min mogelijk slagen het parcours te doorlopen. Dit lijkt
gemakkelijk, houdt echter rekening met de hindernissen! Het spel duurt ongeveer 2
uur, maar kan eventueel ingekort worden. Leuk detail: het is bij ons boerengolven op
‘niveau’! Wij zijn sinds 2012 namelijk de trotse bezitters van het TOP boerengolfbaan
certificaat!
Boerengolf volwassenen
€ 7,50 p.p.
Boerengolf groepsprijs (20 personen of meer)
€ 7,00 p.p.
Boerengolf kind
€ 6,00 p.p.
Familieskelter
Per familieskelter de omgeving verkennen; wij geven u een route mee.
Groepsgrootte van 2 tot 30 personen, desgewenst kunnen er 4 kinderzitjes op de
familieskelter gemonteerd worden. Bij groepen groter dan 30 personen kan dit
gecombineerd worden met de huur van steppen.
Tip: combineer uw tocht met een rondleiding en proeverij op de naburige
schapenboerderij, of maak een stop bij de Beeldentuin (in het seizoen ook
Zandsculpturenfestijn!)
Sjees
€ 5,00 p.p.
Rondleiding/ proeverij bij de schapenboerderij (min. 15 pers.)
€ 4,50 p.p.
Boerenspelen
Deze activiteiten bezorgen u ongetwijfeld heel veel lol; hooibaal gooien, zaklopen,
trekkerband rollen, touwtrekken, levend kruiwagenrace, hooivork darten en nog veel
meer bijzondere spellen. Teamwork staat voorop! U speelt de boerenspelen buiten.
Boerenspelen
€ 10,00 p.p.
(min. afname € 150,00)

Steppen
Op de sportieve tour met onze Kickbike-Cross Step, door de bossen of de landerijen.
U krijgt van ons een routebeschrijving mee. Wij informeren u graag over de mooiste
plekjes om pauze te houden, het combineren van deze activiteiten met een bezoek
aan nabijgelegen attracties als bijvoorbeeld Het Klimbos, etc.
Wij beschikken over 20 steppen. Bij meer personen is deze activiteit eventueel te
combineren met de huur van de familieskelter.
Steppen
€ 5,00 p.p.
Klootschieten
Leg met uw team in zo min mogelijk worpen het parcours af. Het 3km lange parcours
loopt door het bos, dus naast het wedstrijdelement kunt u gelijk de omgeving
verkennen. Groepsgrootte: 2-30 pers.
Klootschieten
€ 4,50 p.p.
Oudhollandse spelen
Leuk idee voor als de weersomstandigheden tegenvallen: onze Oudhollandse
spelen! U speelt in teams tegen elkaar. Welk team is de beste combinatie, heeft de
beste tactiek en het meeste geluk? U beproeft deze dingen onder andere bij de
biggenrun, voederspel, de kippenfarm en natuurlijk ontbreekt het stokvangen niet!
Veel lol en meligheid gegarandeerd!
Oudhollandse spelen
€ 2,50 p.p.
(Altijd in combinatie met ander programma/zaalhuur, anders prijzen in overleg).
Wandeling met de boswachter
Een mooie wandeling in het bos dat grenst aan onze locatie. Onderweg krijgt u uitleg
van de boswachter over de natuur, het wild en groei en bloei. Deze wandeling neemt
zo’n 1,5-2 uur in beslag. Het is ook mogelijk om onder leiding van de boswachter de
natuur per fiets of step te verkennen.
Wandeling
€ 75,00
(Tot 20 pers. meer personen in overleg, meerprijs huur fiets of step in overleg)
Rondleiding op de boerderij
Maak samen met de boer een wandeling over de boerderij, kom al het wel en wee
over de koeien en de kalfjes te weten en nog veel meer. Ook is er de mogelijkheid
om een koe te melken onder begeleiding van de boer!
Rondleiding (min. afname € 40,00)
€ 3,75 p.p.
Rondleiding incl. koe melken (min. afname € 75,00)
€ 7,50 p.p.
Workshops
Wij bieden div. soorten workshops aan zoals het maken van een zilveren sieraad van
zilverklei, het maken van bloemdecoraties, het bestempelen van stof of het sierraden
maken met kralen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar onze
speciale ‘workshop’ lijst.
Huur overall
Bang om vieze kleding te krijgen, of gewoon leuk om uw collega of familielid in een
overall te zien? Huur een overall om tijdens uw activiteit te dragen!
Huur overall
€ 2,50 p.p.

