
VIER JE VERJAARDAG IN DE STRUINTUIN 
spelen - feest - ontdekken - banjeren - vieren - vissen - verstoppen - samen - klimmen

Hamersveldseweg 107 3833 GM Leusden 
www.degroenebelevenis.nl | 033-3034940

Een Struinfeestje is een verjaardagsfeestje voor kinderen 
vanaf 4 jaar. Gedurende het feest kunnen kinderen volop 
genieten van de ruimte en de vrijheid die de Struintuin 
biedt. Hutten bouwen, waterdiertjes zoeken in de poel, 
waterbanen maken bij de pomp, koken in de 
modderkeuken of ‘gewoon’ verstoppertje spelen. Met de 
onderzoeksmaterialen uit de bolderkar kan de tuin onder 
de loep worden genomen.


Naast de tuin heb je de beschikking over de Schuilhut; een 
eenvoudig gebouw met een keuken en toilet. Een centrale 
plek in de tuin om iets te eten en te drinken of om te 
schuilen wanneer het weer even tegen zit. In de tuin is een 
vuurplaats aanwezig.

Een Struinfeestje duurt maximaal 4 uur. Bezoek onze 
website om te zien welke dagen beschikbaar zijn. 


• Inbegrepen 
Bij een Struinfeestje is het volgende inbegrepen:

• gebruik Struintuin en Schuilhut gedurende 4 uur

• koffie, thee en limonade

• iets lekkers voor de kinderen

• presentje voor de jarige

• bolderkar met onderzoeksmaterialen 


Ben je niet bekend met de Struintuin en kom je vooraf 
graag kijken? Dat kan! 

Bel ons voor een bezichtiging: 033 - 303 49 40.

Struinfeestje
Reserveren

Kosten

Een Struinfeestje kun je reserveren door 
het formulier in te vullen op onze 
website.

De kosten voor een Struinfeestje bedragen 
€100,- voor een groep t/m 8 kinderen. Voor 
elk extra kind wordt €10,- in rekening 
gebracht.  

Begeleidende volwassenen vieren het feest 
graGs mee. Hierbij wordt uitgegaan van 
maximaal 4 volwassenen.  

De kosten voor het Struinfeestje worden 
direct bij de reservering via iDEAL voldaan. 

http://www.degroenebelevenis.nl


Aanvullende mogelijkheden 
• Kruiwagen met hout voor een kampvuur 
Inbegrepen: aanmaakblokjes en lucifers

Kosten: € 7,50


• Pannenkoekenpakket 
Bak smakelijke pannenkoeken boven het vuur.

Inbegrepen: 8 koekenpannen op steel, 2 grote koekenpannen, 
2 pakken pannenkoekenmix, eieren, boter, suiker, stroop, 
keukengerei en kruiwagen met hout. 

Voor jonge kinderen zijn de koekenpannen op steel te zwaar.

Kosten: € 30,-


• Broodje knakworstpakket 
Bereid een hotdog boven het vuur.

Inbegrepen: 12 afbakbroodjes, 2 blikken knakworstjes, 
mayonaise, ketchup, prikstokken en kruiwagen met hout

Kosten: € 27,50


• Popcornpakket 
Pof je eigen popcorn boven het vuur.

Inbegrepen: 4 koekenpannen op steel met plofdeksels, of grote 
pan met deksel, mais, olie, poedersuiker, zout, keukengerei en 
kruiwagen met hout. Voor jonge kinderen zijn de koekenpannen 
op steel te zwaar.

Kosten: € 25,-


Goed om te weten

Bereikbaarheid  
De ingang van de Struintuin bevindt zich 
achter de Wiebelwerf, Hamersveldseweg 
105. 

Auto’s kunnen aan het einde van het 
parkeerterrein worden geparkeerd. Plaats 
fietsen kunnen naast het hek van de 
dierenweide.

• zorg dat de kinderen kleren dragen die 
vies mogen worden 

• draag bij nat weer laarzen of hoge 
schoenen 

• de Struintuin heeR enkele open 
waterplekken. Houd hier rekening mee 
wanneer er kinderen zonder 
zwemdiploma aanwezig zijn. AcGeve 
begeleiding door volwassenen is dan 
gewenst 

• controleer de kinderen na het feestje op 
teken. Voor info: www.tekenradar.nl 

• in de poel kan niet worden gezwommen 

http://www.tekenradar.nl

