
Arr. 4  Kinderfeestje (arrangement) 

Prijs optie 1: € 7.50 per kind / € 7.50 volwassenen 
Prijs optie 2: € 17.50 per kind / € 17.50 volwassenen 
 
 
Dit arrangement is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
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’Verzin eens iets anders dan de ‘standaard’ feestjes met ham-
burgers, patat en ballenbak’. Dat was het uitgangspunt voor 
het organiseren van een uniek kinderfeestje in het Nationaal 
Park De Biesbosch door het Biesboschmuseum en het Bra-
bantse Biesboschrestaurant. 
  
Het arrangement: 
Start in het Biesboschmuseum met een glaasje fris en zakje 
chips. Even rondkijken in het museum en dan snel naar buiten 
voor een wandeltocht op het naast het museum gelegen  
wandelpad met de toepasselijke naam ‘Pannekoek’.  
De kinderen krijgen een aantal opdrachten mee die ze tijdens 
de wandeling door een griendgebiedje kunnen uitvoeren.  
Het wandelpad is hiervoor zeer geschikt omdat er om elke 
hoek wel iets spannends te beleven valt. Ook voor de ouders is 
dit een prachtige wandeling en ze hoeven niet steeds achter 
de kinderen aan omdat iedereen uiteindelijk weer op hetzelfde 
punt uitkomt. 
Bij inlevering van het opdrachtenformulier krijgen de kinderen  
een klein prijsje (de jarige krijgt een aangepast cadeautje).  
Uit de formulieren wordt aan het einde van het seizoen een  
winnaar getrokken die een rondvaart voor vier personen  
(incl. dinerbon van € 50,--) in De Biesbosch wint. 
 
Dit arrangement is een combinatie van actief buiten in de weer 
zijn, gezamenlijk opdrachten uitvoeren, leerzame dingen zien 
en doen en een lekker snoepen/eten. Kortom een uniek kin-
derfeestje voor zowel kinderen als volwassenen. 
 
Bij optie 1 blijft u in en rond het museum. Bij optie 2 rijdt u 
van het museum naar het Brabantse Biesboschrestaurant (2.5 kilometer) voor de pannen-
koek, frisdrank en het ijsje. Bij slecht weer kan er binnen iets worden georganiseerd. 
 
Voor meer informatie of direct boeken:  
Hotel Restaurant De Brabantse Biesbosch 
Telefoon: 0183—504248 
Email: bbbiesbosch@hetnet.nl    versie 230607 

Optie 1: toegangsbewijs museum, opdrachtenpakketje, beker fris en 
zakje chips 
 
Optie 2: toegangsbewijs museum, opdrachtenpakketje met klein prijsje, 
beker fris, zakje chips, pannenkoek, chocomel of fristi en een ijsje. 


