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Bijschrift bij afbeel-

ding. 

buitencentrum Almeerderhout 

Tot ziens!  

bij buitencentrum Almeerderhout! 

Creatief, avontuurlijk én actief! 
 
Een combinatie van eerder genoemde feestjes is uiter-
aard ook mogelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld een wandel-
pad kiezen en daarna nog een knutsel maken. Of een 
wandelpad in combinatie met de boswerkplaats etc. 
Alles is mogelijk! 
 
Extra mogelijkheden 
 
Onze binnenruimte is los te boeken voor het uitpakken 
van cadeautjes en eventueel het eten van taart! Een 
glaasje limonade is dan gratis. De ruimte zal worden 
versierd met slingers en voor de jarige staat een bord 
met zijn/haar naam erop in de zaal. Kosten huur zaal:  
€ 17,50 (max. 1,5 uur).  
De zaal kunnen wij voor u reserveren als het feestje 
wordt uitgebreid met één van de andere activiteiten. 
  

Restaurant buitengewoon Lekker 
 
Om uw feestje compleet te maken bieden wij diverse 
arrangementen bij restaurant buitengewoon lekker: 
 

 Portie Biofrites, mini snacks en een glas ranja   

€6.50 met frisdrank €8.75 

 Mini pizzaatjes zelf maken, zoals pizza marga       
rita, pizza mozzarella pesto, pizza hawaï (ham en 
ananas) €9.95 per kind 

 Zelf cup-cake of muffin versieren: €3.95 per kind 
(vanaf 6 kinderen) 

 
 

Let op: aangeboden arrangementen zijn zonder bege-
leiding vanuit Staatsbosbeheer. Dit houdt in dat bege-
leiding bij de activiteiten door ouders, begeleiders en/of 
verzorgers gedaan dient te worden tenzij anders aange-
geven.  
 

Voor meer informatie en onze overige activiteiten kunt 
u kijken op www.hetknaagtinalmere.nl 
 

 

2022 | Prijswijzigingen, zet– en drukfouten voorbehouden. 

Kinderfeestjes bij 

buitencentrum Almeerderhout 

 
Adres: Kemphaanlaan 4, 1358 AG Almere 
Telefoon: (036) 538 4416 
E-mail: Almeerderhout@staatsbosbeheer.nl 

http://www.hetknaagtinalmere.nl/


Actief Feestje! 
Ga met al je vriendjes/vriendinnetjes het bos in! 
Loop één van deze geweldige doe-wandelroutes 
met onderweg allerlei leuke opdrachten: het 
kabouterpad, hulpboswachterspad óf dieren-
vriendjespad.  
Deze activiteiten zijn zonder begeleiding.  
 
 
Kabouterpad (±3 t/m 6 jaar) 
Bij buitencentrum Almeerderhout van Staats-
bosbeheer ligt een rugzak voor je klaar. Met 
een puntmuts op, een rugzak en een opdrach-
tenboekje loop je samen met je ou-
ders/verzorgers een route.  
doe je kabouteropdrachten. Na afloop mag je 
alles mee naar huis nemen. 
Duur activiteit: +/- 1 uur. €5.95 per kind. 
 
 
HulpBoswachterpad (±6 t/m 12 jaar) 
Met het hulpboswachtershandboek en hulpbos-
wachterstas vol met gadgets ga je op pad. 
Boswachter Bart laat je in dit handboek zien 
welke zes stappen jij moet doen om de Bos-
wachter Academie te halen. 
 
Tijdens een stevige wandeling door de stads-
bossen van Almere leer je de Natuur ontdekken. 
Maak kennis met de werkzaamheden van de 
boswachter en help hem zo een handje!  
Duur activiteit: 1 –1,5 uur. €5 per kind en €10 borg 
 
 
Dierenvriendjespad (±3 t/m 7 jaar) 
Samen met je dierenvriendjes ga je op ontdek-
kingstocht door het Almeerderhout en beleef je 
mooie avonturen. Je krijgt een spel mee met 
daarin een aantal opdrachten. Zoek met de 
kleurenwijzer naar takjes voor een vogelnest, 
loop als een eend of spring als een kikker.  
Duur activiteit: 1 –1,5 uur. €2.50 per kind en €10 borg 
 
 
 
 

 

 Creatief Feestje! 
Voor de creatieve Kids hebben wij ook verschillende 
mogelijkheden. Zo kun je één van de seizoensknut-
sels maken of natuurlijk zelf wat bedenken.  
 
Wij zorgen dat alle materialen klaar staan en je sa-
men aan de slag kunt.  
 
Bij het knutselen is begeleiding van ouders/ 
verzorgers gewenst. Ons advies is per 5 kindjes mini-
maal 1 volwassene als begeleiding. De activiteit duurt 
ongeveer 1 uur. 
 
Foto: Voorbeelden van knutsels 

 
Kosten knutselen: € 5,- per kind, bij deelname van 
minimaal 5 kinderen. 
 

 
Zie de achterzijde van deze folder voor nóg meer 
mogelijkheden! 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Deze kabouters 
zitten klaar om op  
pad te gaan.  

Foto: kinderen tijdens het uitvoeren 
van de opdrachten uit het boswach-

tershandboek  

Foto: benodigdheden voor 
het dierenvriendjespad 


