
Kinderfeestjes in het groene hart

De leukste tips!

www.struinenenvorsen.nl





Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:

Legenda

Voor de gezelligste kinderfeestjes of heerlijke 
vakanties met de familie waar je de leukste 
boerenspelen kunt doen of zelf je eigen boter 
kunt maken met al je vrienden.

Kinderfeestjes in
het groene hart

Gemeente Oudewater Gemeente Montfoort Landgoed Linschoten

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland

2-150
personen Aantal personen
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Informatief
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Creatief
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Creatieve workshops

Atelier ES&ZO
Zuid Linschoterzandweg 47

3425 EM Snelrewaard
Mobiel 06-40859483

www.atelier-esenzo.nl

Bij Atelier ES&ZO kunt u terecht voor creatieve 
workshops, kinderfeestjes, originele (naam)
kado’s, feestaankleding, kussens, dekbedden 
etc. Kortom, alles wat van textiel gemaakt kan 
worden. 

Activiteit

Faciliteiten
accommodatie

Open: Woensdag, vrijdag en zaterdag op afspraak.

Extra: Workshops; memobord en sleutelhanger maken, 
pimp een t-shirt, tas, vogelhuisje, theedoos, en meer

Wie:  Kinderen, families, vrienden, verenigingen, bedrijven

Challenge in de polder!

De Boerinn
Mijzijde 6

3471 GM Kamerik
Telefoon 0348-401200

www.deboerinn.nl

Beleef een onvergetelijke dag met een survival 
tocht door de Hollandse polder. Leef je uit 
op de touwslinger, het mattenparcours en de 
wiebelende bruggen. 

Activiteit

Faciliteiten
accommodatie

Open: Gehele jaar op afspraak.

Extra: Bij slecht weer en de gehele winter is er een alternatief 
programma. Douches zijn natuurlijk aanwezig. 

Wie:  Kinderen, scholen, families, verenigingen, bedrijven

15

4-20
personen

200
8

per hut

10-200
personen



Activiteit

Faciliteiten
accommodatie

Open: Gehele jaar op afspraak, op zondag gesloten

Extra: Deze boerderij is nog volledig in bedrijf en hier wordt 
nog echte boerenkaas gemaakt.  

Wie:  Kinderen, scholen, BSO en families

Een feestje op de boerderij met kalfjes, koeien 
en kippen. Zelf boter maken en klompjes 
of schilderijtje schilderen. Eventueel met 
pannenkoeken eten. 

Kaasboerderij Cromwijk 
Papekopperdijk 17
3464 HT Papekop

Telefoon 0348-563460
www.struinenenvorsen.nl

Kinderfeestje op de boerderij

Half parcours Boerengolf en Boerenspelen 
in het weiland, zoals paalhangen, zaklopen, 
kruiwagenrace, spijkerpoepen en balschieten á 
la BoerHans.

Activiteit

Faciliteiten
accommodatie

Open: Gehele jaar op afspraak, op maandag gesloten

Extra: Bij regen (afhankelijk van eerdere reserveringen) 
mogelijkheid tot binnenactiviteiten zoals Oud-
Hollandse spelletjes.

Wie:  Kinderen, scholen, families, vrienden, verenigingen, 
bedrijven 

Boer Hans Activiteiten 
Mastwijkerdijk 7

3417 BP Montfoort
Telefoon 0348-47258

www.boerhans.nl

Boerengolf & Boerenspelen
& Midgetgolf

overleg
hoeveel

personen 30

2-150
personen



Dit wordt de allerleukste vakantie voor de kids! 
Samen met uw kinderen, gaat u een leuke en 
leerzame ontdekkingstocht maken over de 
boerderij. 

Activiteit

Faciliteiten
accommodatie

Open: Gehele jaar op afspraak.

Extra: Geslapen wordt er in een hooiberghut, zelfs de bedden 
zijn opgemaakt en er zijn handdoeken aanwezig. 
Kortom een heerlijke vakantie voor u en de kinderen. 

Wie:  Kinderen, families 

Boerderijvakantie voor kids 

www.hooiberghutten.nl
o.a. te boeken bij

www.deboerinn.nl en
www.boerderijkromwijk.nl

2-12
personen

Kom feesten en ontdekken op de boerderij, 
wordt net zo stoer als de boer, maak je 
eigen heksen/tovenaarsdrank of kom lekker 
knutselen.  

Activiteit

Faciliteiten
accommodatie

Open: Gehele jaar op afspraak.

Extra: Voor het educatie project “boerderij in de kijker” 
werken wij samen met n.m.e. en scholen om 
praktische boerderijlessen te verzorgen. 

Wie:  Kinderen, scholen, families

Ga naar buiten

Hoeve Spoorzicht
Diemerbroek 4, 3464 HR Papekop

Telefoon 0348-564062
Mobiel 06-11303087

www.struinenenvorsen.nl

8-25
personen 30

2-12



In het touwmuseum zijn niet alleen oude 
gereedschappen te zien, er staat ook 
een lijnbaan opgesteld. Hiermee kan een 
springtouw worden gemaakt.

Activiteit

Faciliteiten
accommodatie

Open: Scholen gehele jaar op afspraak, kinderfeestjes van 
april tot november op afspraak.

Extra: Leerzaam en leuk, in een touw klimmen, touwtrekken, 
boekjes lezen, knopen maken, een speurtochtje doen, 
touwtje springen en ruiken aan de lapzalf.

Wie: Kinderen en scholen 

Jet en Jan & Geelbuikjes

Touwmuseum ‘De Baanschuur’
Reijersteeg 4

3421 SZ Oudewater
Telefoon 0348-567832
www.touwmuseum.nl

Kinderpartijtjes, boerderijeducatie en 
schoolexcursies met ‘n boerderijbezoek met veel 
leerrendement en plezier voor alle zintuigen.

Activiteit

Faciliteiten
accommodatie

Open: Gehele jaar op afspraak.

Extra: Bedrijf met melkkoeien, Landwinkel, vakantie-
app arte menten en ruime speel-/dierenweide met 
schapen, konijnen, kippen en kalfjes in overdekte 
schuur.

Wie:  Kinderen, scholen, families, vrienden (innen)

Boerderij edutainment bij
Newhouse Logies

Newhouse Logies
Nieuwveenseweg 102
2435 NW Zevenhoven
Telefoon 0172-538616

www.jannieuwenhuizen.com

5-25
personen

36

10-40
personen 50



Volop speelplezier, je favoriete ijssmaak maken 
en een potje boerengolf spelen. 

Activiteit

Faciliteiten
accommodatie

Open: Gehele jaar op afspraak.

Extra: IJs maken, versieren en opeten, boerengolfen en een 
nepkoe melken. De kinderen gaan naar huis met een 
IJsmaakdiploma.

Wie:  Kinderen, BSO,  vrienden(innen)

IJs maken en boerengolf spelen

IJsboerderij Luciano
Lekdijk West 44
3411 MX Lopik

Telefoon 0348-551475
Mobiel 06-30654205

www.ijsboerderijluciano.nl

Rondleiding op de boerderij, frietjes, 
skelterrijden en apenkooien in de hooiberg. 

Activiteit

Faciliteiten
accommodatie

Open: Gehele jaar op afspraak.

Extra: De boerderij is nog in bedrijf en is tevens zorgboerderij. 

Wie:  Kinderen, scholen, families, vrienden(innen), 
verenigingen

Een volle middag met
ouderwets ravotten!

Kaasboerderij Het Klaphek
Het Klaphek 5

3401 RZ IJsselstein
Telefoon 030-6066017

www.klaphek5.nl

vanaf 8
personen

5-40
personen



Uitdagend, sportief, uniek, betaalbaar! Dat is 
een clinic polsstokverspringen voor kinderen 
vanaf 8 jaar. 

Activiteit

Faciliteiten
accommodatie

Open: Gehele jaar op afspraak.

Extra: Twee uur lang buiten zijn en de fijne kneepjes van 
het polsstokverspringen leren, om uiteindelijk de 
sprong over het water te maken. Spannend!! Wie 
komt er het verst en wie belandt in het water?

Wie:  Kinderen, scholen, families, vrijgezellen, 
verenigingen, bedrijven

Clinic polsstokverspringen

Polsstokverenging Polsbroekerdam
Benedeneind 468 b

Polsbroekerdam
www.polsstokkerdam.nl

Lust jij ook sap van de saptap? Kom het beleven 
in de boomgaard.

Activiteit

Faciliteiten
accommodatie

Open: Vanaf april tot september op afspraak

Extra: Een speurtocht in de boomgaard met leuke spellen e.d. 
Ritje met de pluktrein, kijkje bij de koelcellen en evt. 
picknicken bij de boomgaard. 

Wie:  Kinderen, scholen, families, vrienden(innen)

Boomgaard feestjes en excursies

Fruitbedrijf van Lint
Blokland 32

3417 MP Montfoort
Telefoon 0348-472601

www.struinenenvorsen.nl

??
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van bodem
 tot bord 

bodem
bord

van

tot

Groene Hart

Pim Steenbergen, Jaap van Dort en Hans RingersUitgever: Struinen en Vorsen

www.struinenenvorsen.nl
www.vanbodemtotbord.nl

G
roene H

art

•	U	kunt	rekenen	op	een	gastvrij	en	warm	
onthaal en een zeer gevarieerd en rijk 
aanbod; 

•	Vele	thematische	en	bewegwijzerde	fiets-	
en wandelroutes door Oud-Hollandse 
stadjes met onderweg vele gezellige 
restaurantjes en terrasjes en prachtige 
landelijke overnachtingsplekken; 

•	Meerdaagse	fiets-	en	wandel	arrange-
menten met bijzondere overnachting-
locaties en uitwaaipunten omlijst door 
streekverhalen;

•	Een	rijkelijk	aanbod	van	streekproducten	
zoals volle kaas, boerenijs, verse 
ker sen en boerenlunches om van te 
watertanden;

•	Diverse	sportieve	arrangementen	met	
polsstokspringen, boerengolf, survival en 
avontuurlijke vaartochten;

•	Uiteenlopende	workshops	van	
kaas maken, bloemdecoratie tot 
koe-schilderen;

•	Unieke	kinderactiviteiten;	overleven	in	
de polder, een dagje op de boerderij en 
speurneuzen in een streekmuseum. 

Struinen en Vorsen bestaat 10 jaar en dat 

willen we graag met u vieren. Struin en 

Vors met ons mee dwars door het Groene 

Hart. Ontdek dit prachtige 

fiets-en wandel  paradijs, 

dat bol staat van de 

streekverhalen en waar 

meer dan 110 plattelands-

toeristische activiteiten 

te doen zijn.

Van Bodem tot Bord. 

Blader, kijk en lees 

mee over de talrijke 

bezoeken aan kaas- 

en zuivelbereiders, 

fruittelers, melkveehouders, mesters, jagers, 

vissers en meer streekbewoners uit het Groene 

Hart. Ontdek bijzondere producten zoals 

tworog, Ruygentaler, het Waards Rund en 

kweeperenlikeur. En kijk in de keuken van 

twaalf koks die een heerlijk streekgerecht 

bereiden! Om de heerlijke Groene Hart 

producten te gaan proeven, is de fietskaart 

van Bodem tot Bord ontwikkeld. Op de 

fietskaart staan knooppuntenroutes in het 

Groene Hart langs ruim 80 streekproducenten 

en restauranthouders. Pak de fiets en laat u 

verrassen door de smaak van het Groene Hart. 

Bij aankoop van het boek krijgt u deze kaart er 

gratis bij.

10 jaar Struinen en Vorsen

Pim Steenbergen, Jaap van Dort en Hans Ringers



Voor meer informatie kijk op www.struinenenvorsen.nl

De fietskaarten en brochures zijn te bestellen en 
te downloaden via www.struinenenvorsen.nl
en veelal te verkrijgen bij de deelnemers.

Plattelandstoerisme 
dwars door het groene hart

Fietswandelkaart

Midden-Holland en De Utrechtse Waarden

Vergaderen in het Groene Hart. Wilt u graag eens buiten de deur 
vergaderen, dan hebben wij de perfecte locaties voor u. Ontspannen, 
comfortabel en op maat op een boerderij, op een hooizolder of midden 
in de polder, het kan allemaal.  
Deze brochure is gratis te verkrijgen zolang de voorraad strekt.

Kinderfeestjes in het Groene Hart. Kom naar het 
platteland voor de vrolijkste boerenspelen, originele 
workshops en gezellige boerderijvakanties. De leukste 
tips bij elkaar. 
Deze brochure is gratis te verkrijgen zolang de voorraad 
strekt.

Vergaderen in het groene hart
met 20 locatietips

www.struinenenvorsen.nl
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Kinderfeestjes in het groene hart

De leukste tips!

www.struinenenvorsen.nl

KlavertjeVier Fietsroutes - Ontdek het 
prachtige gebied rondom Woerden. 
Er zijn vier fietsroutes van circa 45 kilometer 
met Woerden als middelpunt uitgezet. Meer 
dan 80 plattelandstoeristische activiteiten en 
verkooppunten van streekproducten staan op 
de kaart vermeld. Deelnemende bedrijven zijn 
te herkennen aan dit bordje. 
De routefietskaart met fietsknooppunten is 
gratis te verkrijgen zolang de voorraad strekt

Klavertje 
Vier de kaart vermeld. Deelnemende bedrijven zijn 

te herkennen aan dit bordje. 
De routefietskaart met fietsknooppunten is 
gratis te verkrijgen zolang de voorraad strekt

KlavertjeVier fietsroutes

FietskaartWoerden en Ommelanden
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Routeboekjes Tureluren en Flierefluiten in 
het Groene Hart met thematische routes die u 
door boerenland en over kerkepaden voeren. 

Fietswandelkaarten 
voorzien van alle 
bewegwijzerde routes, 
knooppunten en meer dan 
110 belevingsactiviteiten.

veel buitenpret!
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