
 

 

 

  

VERWENNERIJ OP JE VERJAARDAG?  

HEPPIE BURSDEEEEEJ TOE JOE! 

  

SPEURTOCHT (VANAF 5 JAAR)  

De eekhoorn Nutz is zijn wintervoorraad kwijt en de kinderen moeten door middel van opdrachten op zoek gaan naar de 

wintervoorraad. De verborgen schat zorgt voor een lekkere verrassing. De opdrachten zullen aangepast worden aan de 

leeftijdscategorie van de kinderen.  Na de speurtocht kunnen de kinderen vrij spelen in de speeltuin en genieten van een 

pannenkoek met drankje.  

Duur van de workshop: 2u   

Prijs per kind: €20 (met een minimum van €200) Max 15 kinderen per groep   

KINDERSURVIVAL (VANAF 9 JAAR)  

In deze avontuurlijke workshop leren de kinderen een aantal basistechnieken om te overleven in de natuur.  

Zo leren ze om een onderkomen te vinden en bouwen ze met zowel een zeil als met natuurlijke materialen een eigen shelter.    

Het zoeken en verzamelen van water en voedsel is de basis van de survival.  We leren ze ook om vuur te maken met een 

firesteel, vuursteen en vuurboog. Ze bakken hun eigen pannenkoeken boven het zelfgemaakt vuurtje en voegen daar nog een 

aantal eetbare bloemen uit de natuur aan toe.   

Er zijn 2 workshop momenten mogelijk. We trakteren de kinderen op een lekkere pannenkoek en een frisdrankje voor of na de 

workshop afhankelijk van het gekozen workshop moment.   

Duur van de workshop: 2u   

Prijs per kind: €22  (met een minimum van €220)  Max 20 kinderen per groep  

 

 

 



 

 

 

  

  

LASERSHOOTING (VANAF 6 JAAR) 

Jihaaaa, ben je er klaar voor?? We trekken het bos in en spelen verschillende avontuurlijke en uitdagen spelletjes: Free For All 

,Team Deathmatch, VIP, Capture The Flag. Na een uurtje lasershooten, spelen we een uur Arrow tag! Daarbij mag je met pijl en 

boog op je tegenstander jagen! (Geheel veilig natuurlijk 😉 )  

Duur van de workshop: 2u 

Prijs per kind:  €22 (met een minimum van €264) 

   KSHOP AQUARELLEN (VANAF 6 JAAR)  

CREA WORKSHOP  (VANAF 6 JAAR)  

Het geweldige Studio Flamingo maakte speciaal voor het Prullenbos een knutselopdracht, jawel! Laat de kinderen onze 

eekhoorn Nutz klonen met recyclagemateriaal en hun eigen eekhoorn gewoon mee naar huis nemen. Wedden dat je kind er 

meteen een nieuwe goede vriend bij heeft? ! En achteraf kunnen de kinderen genieten van een pannenkoek met drankje!  

Duur van de workshop: 2u   

Prijs per kind: €20 (met een minimum van €200)  

YOGA WORKSHOP  (VANAF  4 JAAR)  

In een groene omgeving kan een yoga-workshop niet ontbreken! De kinderen verbinden zich met de natuurelementen en doen 

al spelend aan yoga en meditatie. Bovendien komen ze meer te weten over de natuur in het Prullenbos! En achteraf kunnen de 

kinderen genieten van een pannenkoek met drankje!  

Duur van de workshop: 2u 

Prijs per kind:  €20 (met een minimum van €200)  

VERJAARBOSFEESTJE ZONDER WORKSHOP  

Ook zonder een workshop te reserveren kan je een verjaardag vieren in het Prullenbos.   

Wij voorzien een tafeltje voor de jarige en zijn/haar vriendjes en de kinderen kunnen vrij spelen in de speelvallei of met de 

aanwezige spelletjes.    

Op het door de ouders gekozen tijdstip worden er pannenkoeken en drankjes voorzien!   

De ouders kunnen gebruik maken van ons terrein om zelf een spelletje of uitdaging te voorzien.   

Duur: zelf te kiezen   

 



 

 

 

  

  

 

PRIJSBEPALING EN BETALINGSWIJZE  

Aangezien de workshopbegeleiders een vaste prijs aanrekenen per workshop (ongeacht het aantal kindjes), kan er niet 

afgeweken worden van het minimum te besteden bedrag. Het minimum te besteden bedrag kan worden teruggevonden in het 

boekingsdocument of op www.prullenbos.be    

Je hebt steeds recht op het aantal pannenkoeken en drankjes die inbegrepen zijn in de prijs, maar het bedrag kan niet worden 

bereikt door het bestellen van extra drankjes en pannenkoeken.    

Er kan zowel cash als via bancontact worden afgerekend in de Herberg.  

 

WAT BIJ SLECHT WEER  

- Voorzie de kinderen van regenbestendige kledij en eventueel laarzen.    

- Kunnen de kinderen door slecht weer niet buiten spelen in de speelvallei? Dan kunnen de kinderen zich te goed doen 

aan onze gezelschapsspelletjes!  

- Een kindersurvival gaat steeds door in het bos en zal pas worden geannuleerd bij stormweer wanneer de veiligheid niet 

meer kan gegarandeerd worden. Bij barre weersomstandigheden zijn de kinderen in het bos vrij goed beschermd door 

de bomen, maar aangepaste kledij is uiteraard wel aangewezen.  

- De yogasessie gaat bij koud en of slecht weer door in onze circustent of stretchtent.  

PANNENKOEKEN  

De pannenkoeken worden geserveerd als een taart met kaarsjes die de jarige mag uitblazen. In de workshop zit één 

pannenkoek per kind inbegrepen. Indien u 1 extra pannenkoek per kind wenst te bestellen dan kan dit aan €1 per stuk. Gelieve 

wel te noteren dat bij bestellingen tijdens het feestje zelf aan de prijs van de kaart worden aangerekend.   

CADEAUTJES  

Gelieve er rekening mee te houden dat gedurende verjaardagsfeestjes de herberg geopend is op zaterdag en de niet 

gereserveerde tafels toegankelijk te houden voor onze klanten. Je kan bij de verantwoordelijke even navragen waar je terecht 

kan met cadeautjes.  

Algemene informatie    

Datum:    

Naam ouder:    

http://www.prullenbos.be/
http://www.prullenbos.be/
http://www.prullenbos.be/
http://www.prullenbos.be/


 

 

 

  

  

Naam en leeftijd jarige:    

Telefoonnummer:    

e-mailadres:    

Activiteit   

Aantal deelnemers:    

Aantal pannenkoeken per kind?  1 of 2  

 

Opgemaakt te____________________ op_______________________ 

[Handtekening aanvrager]  


