
 

Kinderfeestjes De Huttenheugte 
 
Onderstaand vindt u een overzicht van de te boeken kinderfeestjes. Deze zijn exclusief eten & 
drinken. Het is wel mogelijk aanvullend een snackarrangement te reserveren: 
 

• Snackarrangement kind: kids friet met saus, 0,3L frisdrank en een kroket, frikandel, kaassoufflé of 
kipnuggets (5st.) € 5,60 per persoon. Inclusief kinder-softijs € 7,75.  

• Snackarrangement volwassene: normale friet met saus, een 0,4 frisdrank, broodje kroket, 
frikandel of kaassoufflé € 9,45 per persoon. Inclusief softijs € 11,95.  

 
Wij adviseren u om een half uur voor aanvang van het kinderfeestje aanwezig te zijn zodat u tijdig 
kunt starten met de activiteit.  
Om één van deze feestjes te reserveren kunt u contact opnemen via 0524-594666.  
Een zwemfeestje kunt u via de reserveringsmodule op de site boeken. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Handboogschieten 
Als een echte Robin Hood leer je boogschieten. Na een aantal  
keren oefenen staan er een wedstrijd en een aantal spelletjes op  
het programma. Zal jij de roos raken? 
Vanaf 8 jaar, minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. 
€ 15,00 per persoon. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
High Adventure Indoor 
Heb jij geen last van hoogtevrees? De spanning loopt op als  
je hoog in de lucht over het touwbanen parcours loopt! Het is de  
bedoeling dat je opdrachten uitvoert tussen de bewegende balken  
en zwaaiende lussen door. Op naar de overkant! 
Vanaf 8 jaar, minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. 
€ 12,00 per persoon. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bowling 
Vergeet de tijd, concentreer je tot het uiterste en gooi een strike.  
Haal de meeste punten en versla je vriendjes en vriendinnetjes.  
Nog niet uitgespeeld? Breng een bezoekje aan ons  
Adventure Island en kinderboerderij. 
Vanaf 6 jaar, 6 personen per baan. 
€ 27,50 per baan per uur (speeltijd 55 minuten). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wannabe  
Kruip in de huid van… een geheim agent, piraat, prinses of ridder, 
brandweerman, kok, schilder of ponyverzorger (bij ponyverzorger  
dienen er 2 begeleidends/ouders aanwezig te zijn).  
Samen met je vriendjes en vriendinnetjes gaan jullie een leuke  
activiteit ondernemen. 
Minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers 
(brandweerman maximaal 10 deelnemers). 
Vanaf 4 jaar (geheim agent 6 jaar).    
€ 9,00 per persoon 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Klimmen      
Heb jij geen last van hoogtevrees? Bedwing dan onze klimtoren of  
klimwand gezekerd aan een touw. Wie klimt de moeilijkste route? 
Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. 
Vanaf 6 jaar. 
€ 15,00 per persoon. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Laser Battle  
Ga met z’n allen de strijd aan, leeftijd maakt niet uit. 
Probeer met je team de vlag van de tegenstander te veroveren,  
maar duik op tijd weg als je ‘geraakt’ dreigt te worden! 
Minimaal 8 en maximaal 18 deelnemers. 
€ 16,00 per persoon. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mini Golf  
Wie slaat er in de minste pogingen raak en wint het spannende  
midgetgolf toernooi? Maak je keuze uit onze indoor midgetgolfbaan  
in de Action Factory of ga voor een potje midgetgolf in de  
buitenlucht op de Adventure Golf baan. 
Minimaal 6 deelnemers. 
Vanaf 4 jaar. 
Kosten per kind € 7,00 en per volwassenen € 9,00. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



 
 
 
Mystery Mission 
Kamer na kamer ontrafelt de Mystery Mission zijn geheimen...  
Op zoek naar de oplossing van het raadsel! Nemen jullie de  
uitdaging aan?  Dan wacht jullie een spannend avontuur!   
Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers. 
Vanaf 8 jaar. 
€ 15,00 per person. 
 
 

 
High Adventure Experience Outdoor 
Sportievelingen en avonturiers, opgelet! Je beleeft spanningen  
op grote hoogte. Je legt, meters boven de grond, een  
klimparcours af terwijl je wordt aangemoedigd vanaf beneden. 
Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. 
Her dragen van dichte schoenen is verplicht bij deze activiteit 
Vanaf 8 jaar. 
€ 18,00 per persoon. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Prijswijzigingen onder voorbehoud. 


