
 

 

Kinderfeestjes bij Beleef Lauwersoog 
Al onze kinderfeestjes worden begeleid door een Ranger van ons animatie team.  
Minimaal 6 kinderen per feestje  
 
Huttenbouwen                                 4 t/m 10 jaar     15,50 per kind 
Ga met onze Rangers mee het bos in, hier zoeken jullie hout om een eigen hut te bouwen. Ook 
zoeken jullie onderweg naar sporen en ontdekken van welke dieren deze afkomstig zijn.  
Ontvangst met slagroomsoesjes en ranja  
Na tijd friet met snackje na keuze en ranja 

 
Boogschieten                                     vanaf 7 jaar    14,50 per kind 
Onze Ranger neemt jullie mee aan de rand van het bos, hier staat het boogschieten klaar.  
Wie het beste schiet heeft gewonnen! 
Ontvangst met slagroomsoesjes en ranja  
Na tijd friet met snackje na keuze en ranja 

 
Sliksleeën & krabben vangen                     vanaf 6 jaar alleen bij laag water mogelijk   15,50 per kind 
Glij met onze slikslee over de bodem van de zee, en kijk welke diertjes er in de zee leven.  
Daarna mogen jullie met een speciale krabben hengel krabbetjes uit de zee vangen.  
Ontvangst met slagroomsoesjes en ranja  
Na tijd friet met snackje na keuze en ranja 

 
Vlottenbouwen                                   vanaf 7 jaar     15,50 per kind 
Onder leiding van onze Ranger bouwen jullie een vlot, deze moet natuurlijk wel echt kunnen  
drijven. Het team wat het langste op het water kan drijven wint.  
Ontvangst met slagroomsoesjes en ranja  
Na tijd friet met snackje na keuze en ranja 

 
RIB varen half uurtje         22,65 per kind 
minimale lengte 140 cm minimaal 10 kinderen                         
Vaar met onze schipper over de zee, deze tocht is speciaal voor de kinderen aangepast.  
Na tijd friet met snackje naar keuze en ranja 

 
Marshmallows roosteren of broodjes bakken boven vuur    6,20 per kind 
Inclusief warme Chocolade melk of ranja 

 
Recycle Lauwersoog                       vanaf 6 jaar     7,- per kind  
Ga met een Ranger op pad om afval te zoeken, alles word mee genomen zodat er daarna een 
kunstwerk van gemaakt kan worden.  
Inclusief ontvangst met soesjes en ranja  

 
 
Gebruik speeltuin en Waterspeeltuin het Booze Wijf     9,75 per kind 
Ontvangst met slagroom soesje en ranja  
Afsluiten met friet, snackje en ranja  
 
Alleen ontvangst met soesjes en ranja       4,20 per kind 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Appeltaart bakken                             vanaf 6 jaar     10,50 per kind 
Maak onder begeleiding een Appeltaart deze mag natijd mee naar huis worden genomen, de 
appeltaart is ongeveer voor 4 personen.  
Inclusief ontvangst met slagroomsoesjes en ranja 

 
 
Kinder High tea         12,50 per kind  
- Soesjes  
- Kleine tompoesjes 
- Kleine brownies 
- Kleine muffins  
- Smarties 
- Spekjes 
- Onbeperkt ranja en diverse soorten thee  
 
High tea hartig  inclusief High tea zoet      15,50 per kind 
- Kleine pizzaatjes 
- Poffertjes 
- Snackjes 
- Tosti 
 
 
 


