
Maathoeve tarievenlijst Groepsruimte de Huuskamer 2018

langer dan 2 uur

gebruik locatie t/m 20 pers. € 80,00

gebruik locatie 20 t/m 40 pers. € 120,00

gebruik locatie vanaf 40 pers. € 175,00

gebruik speelschuur "de koestal" langer dan 1 uur €2,00 per pers.

 drankjes

koffie/ thee per kop €1,75

 gekoelde frisdrank per fles €6,00 (ca. €1,25 per glas)

gekoeld flesje bier €1,75

Speciaal bier o.a: radler, jilz, rosebier, stender €2,25

fles wijn €10,00

heetens bittertje €12,00

scharrelroom per pot €7,50

gedestilleerd €2,10 per glas

buitenactiviteiten duur

disc golf  €5,00 p.p. tot 12 jr €2,50 ca. 1,5 uur

footgolf €5,00 p.p. tot 12 jr €2,50 ca. 1,5 uur

familieskelterpuzzeltocht €5,00 p.p. tot 12 jr €2,50 ca. 1,5 uur

stokvangen/ ringsteken/koningsspel €2,50 p.p. min 10 pers ca.1,5 uur

blind vollebal/hoefijzer werpen/1hole discgolf €2,50 p.p. min 10 pers ca.1,5 uur

adventure games boog-/blaaspijp-/catapultschieten € 10.- p.p. min 10 pers ca.1,5 uur

knapzakgooien €2,00 p.p. min 10 pers ca.1 uur

jeux de boules €1,00 p.p.

GPS Maathoeve challenge €10 per pers min. 5 pers 3 uur

huifkartocht € 12,00 p.p. min 20 pers. ca. 2 uur

Boer'n picknick €7,50 p.p. min 4 pers

binnenactiviteiten

wordfeud € 2,50 p.p. ca.1uur

Hilarische spellenkist met spelbegeleiding €3,50 p.p. min 20 pers ca.1,5 uur

boeren bingo met prijs €3,50 p.p. min 20 pers

boerenverstand quiz €3,50 p.p. min 20 pers ca.1uur

levend memory/ spreuken raadspel €1,00 p.p. ca.0,5uur

9 oud hollandse spelen, met spelbegeleiding €5,00 p.p. ca.1,5 uur

Sallandse Live and cooking lunchproeverij p.o.a. min 50 pers ca. 1,5 uur

Workshops:

meiden verwenavond (met verzorgingsproducten) €15 p.p. min 10 pers 2,5 uur

Handletteren p.o.a. min. 10 pers. 2,5 uur

Yoga dance €12.50 p.p. min. 5 pers. 1 uur

wilgentenen vlechten  vanaf €17,50 p.p. min. 8 pers. 3 uur

likeur maken €25,00 p.p.  min. 5 pers 2 uur 

schilderen met Bertina €32,50 p.p. min. 6 pers. 3 uur

bloemschikken €27,50 p.p. min. 10 pers. 2 uur 



decopatch, versier een figuur naar keuze vanaf €12,50 p.p. min. 10 pers. 1,5 uur 

steenbewerken, maak je eigen sieraad €37,50 p.p. min. 10 pers. 4 uur

bier proeverij streekbieren p.o.a. min. 10 pers 1,5 uur 

kookworkshops

zelf je pizza  bakken €15,00 p.p. min 10 pers.

kookworkshop boerentapas €35,00 p.p. min. 10 pers. 4 uur

kookworkshop Perzisch koken €45,00 p.p. min. 10 pers. 4 uur

kookworkshop streekgerechten 35,00 p.p. min. 10 pers. 3,5 uur

lunchkookworkshop € 14,50 min. 10 pers. 2 uur

kinderkookworkshop/vlinder maken €12,50 p.p. min. 8 pers. 1 uur

"Spelregels" Groepsruimte  de Huuskamer

De ruimte is ingericht op zelfvoorzienendheid, er wordt niet bediend door ons

U kunt zelf koffie/thee inschenken en de drankjes staan in de koeling voor u klaar

De drankjes worden berekend op basis van nacalculatie.

Onze horeca is ondersteunend aan de recreatie.

Het is niet toegestaan eigen etenswaren/drinken mee te nemen

2 Dagen van tevoren doorgegeven aantal personen wordt gefactureerd

De ruimte/terras dient bezemschoon te  worden opgeleveren de afwas  op de kar

speelschuur is voor de kinderen toegankelijk onder toezicht van een volwassene

vernielingen  worden in rekening gebracht 

ouders zijn zelf verantwoordelijk voor eigen kinderen

speelveld/speeltoestellen zijn voor al onze recreatiegasten beschikbaar

Speeltoestellen en locatie gebruik is op eigen risico




