
Stichting Kinderspeeltuin 
Zevenbergschen Hoek

Iedere woensdag- & zaterdagmiddag
vanaf 13:30

Wilt u een kinderfeestje geven buiten 
reguliere openingstijden? Dit kan! De 
speeltuin kan een extra dagdeel geo-
pend worden. Houdt er wel rekening 
mee dat de speeltuin ook dan voor 
andere bezoekers geopend is.

Voor uitgebreidere informatie of het 
reserveren van uw kinderfeestje, 
kunt u contact opnemen via: 

feestjes@kinderspeeltuin.com

Stichting Kinderspeeltuin
 Zevenbergschen Hoek

Schrepel 2
4765 DL Zevenbergschen Hoek

Telefoonnummer: 0168-452891
E-mailadres: feestjes@kinderspeeltuin.com

www.kinderspeeltuin.com

Ons complex is geschikt voor 
bezoekers met een beperking. 

Er zijn aangepaste 
voorzieningen aanwezig.



Een feestje in de speeltuin! 

Een feestje vieren in de speeltuin? 
Altijd een goed idee! U kunt de 
toegangsprijs voor uw kind en zijn 
of haar gasten voor het kinderfeestje 
en de diverse consumpties apart 
afrekenen of een arrangement 
boeken. 

Arrangement 1: 
- De hele middag spelen
- Cake versieren
- Een zakje chips of snoep
- Onbeperkt ranja
- Een eigen hoekje met kindertafel
- Cadeautje voor de jarige
- Minimaal aantal kinderen: 5

€6,- per kind 

Arrangement 2: 
- De hele middag spelen
- Cake versieren
- Een zakje chips of snoep
- Onbeperkt ranja
- Een eigen hoekje met kindertafel
- Friet met snack of poffertjes
- Cadeautje voor de jarige
- Minimaal aantal kinderen: 5

€9,- per kind 

Reserveren of meer info?: 
feestjes@kinderspeeltuin.com 

€1,00 
€8,50 
€1,10 
€0,75 
€4,00 

€0,65 
€0,50 
€1,00 
€0,50 
€0,10 

€2,00 
€1,75 
€4,00 

€1,95 

€4,25 
€4,25 
€4,25 
€4,25 

Prijslijst 

Koffie of thee, per stuk 
Koffie of thee, per kan 
Frisdranken, per flesje 
Water, per flesje 
Ranja, per kan 

Koeken, per stuk 
Handijs, vanaf 
Zakje chips/popcorn
Zakje snoep 
Los snoep, vanaf 

Op bestelling: 

Poffertjes (15 stuks)

Cake versieren (per kind) 

Slagroomsoesjes (15 stuks)

Belegd broodje 

Frites met frikandel 
Frites met kroket 
Frites met kipnuggets 
Frites met kaassoufflé 
Frites met 2 knakworstjes €4,25 
(geserveerd op een bord, inclusief sauzen) 

Meer informatie: 

De speeltuin is op woensdag en 
zaterdag geopend van 13: 30 tot 16: 30. 
De entree bedraagt dan €1,50 per 
kind. Bij arrangementen zit de 
toegangsprijs in de prijs inbegrepen. 
Natuurlijk kunt u in overleg ook langer 
blijven, de speeltuin blijft dan voor al 
het publiek langer open. Hier zijn wel 
servicekosten van 17,50 euro per uur 
aan verbonden. 

Zelf meegebrachte dranken of 
etenswaren zijn in de speeltuin niet 
toegestaan. Roken mag alleen bij de 
daarvoor bestemde rooktegel buiten de 
poort. De overige huisregels hangen in 
de speeltuin of zijn te lezen via de 
website: www.kinderspeeltuin.com 

Auto's worden door alle bezoekers ge
parkeerd op de parkeerplaats aan de 
Vlijt of op de parkeerstrook aan de 
Bloemendaalse Zeedijk. Dit om het 
overzicht bij de poort te vergroten en 
de overlast in de straat voor de buren 
van de speeltuin te beperken. 

Om teleurstellingen te voorkomen 
vragen wij u wel om uw feestje 
minimaal 14 dagen voor aanvang bij 
ons te reserveren. Zo kunnen wij ruim 
op tijd met u uw persoonlijke wensen 
doorspreken. 




