Groepsuitjes
Wilt u met een groep kinderen of collega´s erop uit?
Lekker buiten bezig zijn, een frisse neus halen en ook nog wat
leren? Laat u dan eens verrassen bij De Kleine Duiker!

Leukste uitje
Recreatieboerderij De Kleine Duiker in Barendrecht is een boerderij die volop in bedrijf is.
Iedereen is tijdens de openingstijden van harte welkom op het terrein en in de stallen.
Naast de vele dieren vindt u er ook een vlindertuin, speelveld en wandelpaden waar u
lopend of op een paard de natuur kunt verkennen. Voor groepen kunt u allerlei leuke
activiteiten boeken. Niet voor niets horen wij regelmatig: "Dit is het leukste uitje in de
regio!".
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de mogelijkheden. U kunt verschillende
onderdelen combineren en als u wilt, maken wij een programma voor u op maat.
Net wat u wilt!

Activiteit

Toelichting

Kosten

Spelletjes

Allerlei spelletjes op de
boerderij. Het leukste
kinderfeestje + een
rondleiding!

± 2 uur,
minimaal 6,
maximaal 15
kinderen tot 12
jaar: € 55

!

Ponyritje

De kinderen zijn er dol op. op de boerderij,
Er loopt voor de veiligheid per uur: € 25
altijd een begeleider
op locatie, per
naast.
uur: € 55

!

Sport en spel

Een tikje speels en een
tikje serieus, maar vooral
heel cool! Met natuurlijk
een rondleiding, speciaal
voor jongeren van 12-18.

!

± 2 uur, € 7,50
per persoon,
minimaal 10
deelnemers.
Programma op
basis van uw
wensen.

Kinderen

Volwassenen

Activiteit

Toelichting

Kosten

Kinderen

Volwassenen

Challenge

Enigszins sportief, maar
voor iedereen goed te
doen. Wat dacht u van
tractor pulling, voetbal,
hooivorkdarts en een
hooibaalrace?

± 2 uur.
Minimaal 8
personen.
Programma en
prijs op basis
van uw wensen.

Rondleiding

Uitgebreide uitleg over de
geschiedenis, de dieren
en veel ruimte voor
vragen.

± 45 min, per
groep van max
15 personen: €
30.

!

!

Dieren voeren

Per groep naar keuze:
paarden, koeien of geiten
voeren. Met natuurlijk
uitleg van de boer over de
verzorging.

± 30 minuten,
€ 2,50 per
persoon,
minimaal 6
personen.

!

!

Kanoën

Op ontdekkingstocht
tussen het ruisende riet
slingeren. U kunt een
kano huren tussen 09.30
en 16.30 uur.

Vanaf 15 jaar,
€ 50 borg + € 5
per uur per kano
(4e uur gratis).

!

!

!

Passend programma
Afhankelijk van het gezelschap, kunnen wij ook speciale onderdelen toevoegen. Als bedrijf
kunt u bijvoorbeeld eerst een presentatie houden en met verschillende teams tegen elkaar
'strijden'. Voor een familiefeestje is een kanotocht of rondleiding met een picknick heel
geschikt. Bij een schooluitje is educatie over de dieren in hun natuurlijke omgeving heel
gepast. En is het wat minder goed weer op de dag van uw kinderfeestje? Dan regelen we
gewoon binnen iets gezelligs. Voor iedere wens bedenken we een praktische oplossing.
Als u het maar naar uw zin heeft!

Smikkelen op de boerderij
Van al dat actief zijn krijg je flinke trek! Van eenvoudige lunch tot feestelijke hapjes en van
picknick tot uitgebreide barbecue… Wij maken graag een voorstel op maat, geheel naar uw
wensen. Wij geven u alvast enkele suggesties.

Wat voor lekkers wilt u?
Frites met snack (kroket of frikandel) en sauzen. De topper!
Pannenkoeken met stroop en suiker (2 stuks). Voor zoetekauwen…
Poffertjes (1 ruime portie, met roomboter en poedersuiker).
Ouderwets lekker.
Broodje kaas en broodje ham, andere soorten beleg in overleg.
Alles kan!
Appel en banaan. Lekker voor onderweg of tussendoor.
Bakje vla als toetje (vanille, chocola). Wie wil er slagroom op?
Siroop voor de kinderen, ze kunnen er liters van drinken…
Blikje frisdrank, blikje chocomel, blikje fristi
Beker melk of karnemelk
Picknickpakket * met 3 broodjes, 1 stuk fruit, 1 kleine chocoreep, 1
pakje melk of vruchtensap (incl plastic bord, beker en bestek + per
groep 1 kleed). Vanaf 10 personen.
Barbecue* met diverse vleessoorten, sauzen, stokbrood en salades.
Vanaf 10 personen.
Ieder seizoen kent andere verse lekkernijen: aardbeien, kersen,
mandarijnen… En iedere gelegenheid heeft zijn traditie: paaseieren
zoeken, waterijsjes slurpen, gevulde speculaas, koek en zopie…
Wij denken graag met u mee!

Kosten per
persoon
€ 5,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 1,50
€ 0,75
gratis bij de
maaltijd
€ 1,50
€ 0,50
€ 10,00
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

Meer informatie en reserveren
Wilt u meer informatie over mogelijkheden, data en tijden? Stuur dan een mail naar:
info@dekleineduiker.nl.
* Voor een picknickpakket of een barbecue ontvangen wij uw reservering graag minimaal 48
uur van tevoren. Omdat wij alles dagvers voor u inkopen en klaarmaken is het
picknickpakket op zijn vroegst om 10.00 uur beschikbaar.
Contant afrekenen
Graag maken wij u erop attent dat u bij onze boerderij uitsluitend contant kunt afrekenen.
Wij stellen het zeer op prijs als u het vooraf afgesproken bedrag gepast meebrengt.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur (kantine open om 09.00 uur)
Zaterdag en zondag: 08.00 - 16.30 uur (kantine open om 09.00 uur)

