Tijdens onze kinderfeestjes proberen we de kinderen op een leuke maar toch educatieve manier
kennis te laten maken met Roofvogels en uilen. Het is mogelijk om op 2 verschillende manieren
kinderfeestjes bij ons te boeken. U kunt een kinderfeestje bij ons op locatie in Dinteloord volgen of wij
kunnen met een aantal van onze vogels naar u toe komen. Meer informatie en prijzen kunt u
hieronder vinden.

Bij een kinderfeestje bij ons in Dinteloord moet U zich het volgende voorstellen:
U komt met de kinderen naar onze locatie. Allereerst worden jullie ontvangen met Limonade en een
stukje cake en zullen wij onszelf even voorstellen en de kinderen vertellen wat we gaan doen. Als de
voorraad het toe laat gaan we daarna met de kinderen braakballen uitpluizen. We laten de kinderen
zien wat onze vogels de afgelopen tijd gegeten hebben. En wat ze vinden mogen ze uiteraard ook
mee naar huis nemen.
Daarna gaan we met de kinderen naar buiten en gaan
de kinderen zelf met de vogels aan de slag. We gaan
de vogels vliegen met hulp van de kinderen. Ze mogen
aan de slag met een konijnuiltje van 125 gram en als
ze durven mogen ze eindigen met een grote uil van
2.5 kilo! Gelukkig zitten hier nog een hele hoop vogels
tussendoor dus bestaat er de mogelijkheid om met
veel verschillende vogels te vliegen en te helpen. Een
klein uiltje voeren, een stukje vlees gooien voor de
buizerd, een wedstijdje met de caracara en nog veel
meer. Sommige vogels vliegen wij zelf maar ook dan
proberen wij de kinderen hierbij te betrekken door de vogel bijvoorbeeld heel laag over ze heen te
laten vliegen. Ondertussen vertellen we natuurlijk wat over onze roofvogels en hun bijzonderheden.
Na afloop mogen ze allemaal nog met een vogel op de foto. We willen jullie wel vragen zelf aan het
fototoestel te denken dan zorgen wij voor de vogel! Dit programma duurt ongeveer zo een 1.5 uitloop
tot 2 uur.
Voordelen wanneer u het feestje op onze locatie in Dinteloord organiseert:
•
•
•
•
•
•
•

Volledig verzorgd
Geen zorgen over de locatie of deze geschikt is
Ruimte genoeg voor zowel kinderen als vogels
Eventueel speelmogelijkheden voor kinderen zoals trampoline
Afgesloten gebied zonder auto’s enkel voor plaatselijke bewoners/medewerkers
Geen extra toeschouwers
Kleine binnen locatie voorzien van sanitair. Indien slecht weer binnen ruimte beschikbaar

De kosten voor een kinderfeestje bij ons in Fijnaart bedragen: €175,-

Bij een kinderfeestje bij u thuis moet U zich het volgende voorstellen.
Wij komen met onze vogels naar U thuis. Wij hebben dan bij zo
ongeveer 6 vogels. Hieronder vallen uilen, buizerds, valken en mogelijk
een gier of arend!
Als de voorraad het toe laat gaan we eerst met de kinderen braakballen
uitpluizen. We laten de kinderen zien wat onze vogels de afgelopen tijd
gegeten hebben.
Daarna gaan de kinderen zelf met de vogels aan de slag. We gaan de
vogels vliegen met hulp van de kinderen. Ze mogen aan de slag met
onze boeboekuil van 230 gram en als ze durven mogen ze eindigen
met een grote uil van 2.5 kilo! Gelukkig zitten hier nog een hele hoop
vogels tussen door dus bestaat er de mogelijkheid om met veel
verschillende vogels te vliegen en te helpen.
Sommige vogels vliegen wij zelf maar ook dan proberen wij de kinderen hierbij te betrekken door de
vogel bijvoorbeeld heel laag over ze heen te laten vliegen. Ondertussen vertellen we natuurlijk wat
over onze roofvogels en hun bijzonderheden.
Na afloop mogen ze allemaal nog met een vogel naar keuze op de foto. We willen jullie wel vragen
zelf voor het fototoestel te zorgen dan zorgen wij voor de vogel! Ze kunnen op de foto met onze
europese oehoe van 2,5 kilo! We zijn dan zo'n 1,5 uur met de kinderen bezig.
Wanneer de tuin groot genoeg is kunnen wij hier het kinderfeestje verzorgen. Wanneer dit niet groot
genoeg is kunnen wij ook uitwijken naar een veldje in de buurt waar de kinderen vaak spelen. Dit
moet veilig zijn voor onze vogels en voor de kinderen. Wij wijzen u dan ook op onze algemene
voorwaarden. Tevens dient u officieel bij een openbare locatie dit te melden bij gemeente of soms
vergunning aan te vragen. Wij adviseren dan ook een privé locatie.

De kosten voor een kinderfeestje bij u op locatie zijn vanaf 200 euro. En ongeveer €50,per uur reistijd (heen en terugreis). Afhankelijk van de locatie waar wij naartoe moeten
komen kunnen wij u een exacte prijs terug sturen. Mocht u geïnteresseerd zijn ontvangen
wij graag een exacte locatie van u via de mail en mogelijk een datum om te bekijken of
wij beschikbaar zijn.

Algemene voorwaarden Roofvogels en uilen:
Om deze kinderfeestjes tot een groot succes te maken zijn er
een paar dingen waar rekening mee gehouden moet worden.
Deze punten hebben wij voor U op een rij gezet.
Wanneer U een kinderfeestje boekt gaan wij er van uit dat U op de hoogte van onze algemene
voorwaarden. Mochten er vragen en/opmerkingen zijn dienen deze van te voren aangegeven te
worden.
Het welzijn van onze vogels staat ter aller tijde voorop zie ook onze website onder het kopje “Over
ons”. Wij zouden graag zien dat dit gerespecteerd wordt en dat men hier rekening mee houdt.

Locatie:
Wanneer de tuin groot genoeg is kunnen wij het kinderfeestje gewoon in uw tuin verzorgen. Dit is
het rustigste en hebben we ook geen last van andere mensen die komen kijken. Het is altijd op
afstand lastig te zeggen of dit in de tuin kan of niet. Mocht de tuin niet geschikt zijn raden wij aan een
locatie in de buurt te zoeken zoals bij familie of vrienden met een weiland of grotere tuin. Het kan
ook op een openbaar speelveldje maar officieel gezien mag dit niet zo maar en heeft u vaak veel
extra toeschouwers.
Loslopende honden en andere dieren:
Wanneer het een openbaar veld is raden wij u aan een veld te zoeken wat verboden is voor honden
of waar honden ten allertijden aan de lijn worden uitgelaten. Roofvogels en uilen zijn namelijk erg
bang voor honden!
Overige dieren zoals kippen, konijnen etc. die in uw tuin lopen raden wij aan tijdens het kinderfeestje
op te sluiten of wanneer deze in een afgesloten ren lopen is dit geen probleem. Onze vogels zijn niet
geleerd om te jagen maar om misverstanden te voorkomen raden wij dit altijd wel aan.
Auto:
Onze auto moet ten allertijden dichtbij of op de locatie kunnen komen waar wij vliegen. Onze vogels
blijven gedurende de dag in de auto zitten en ook de spullen die wij nodig hebben. Dit is de reden dat
onze auto op de locatie moet staan waar wij vliegen zodat wij dit in de gaten kunnen houden en alle
spullen bij de hand hebben
Aantal kinderen:
Wij raden aan om 10 a maximaal 12 kinderen mee te laten doen met ons kinderfeestje. Dit is een
mooi aantal en zo komt iedereen aan de beurt en hoeven ze niet al te lang op elkaar te wachten.
Onze ervaring is dat 7 een perfect aantal is, wanneer de groep groter is de kinderen vaak hun
aandacht verliezen omdat het te lang duurt. Uiteraard mogen opa en oma etc. wel op een afstand
toekijken.

Slecht weer:
Helaas hebben wij geen invloed op het weer. Dit is altijd afwachten maar het is ons nog nooit
gebeurt dat wij een kinderfeestje hebben moeten afzeggen. Wanneer het een beetje regent is dit
geen probleem voor de vogels. Vaak doen wij eerst braakballen binnen uitpluizen en kunnen wel wat
schuiven in het programma. Sommige vogels van ons zijn er zelf op getraind om ook binnen te
vliegen dus mocht u een binnen locatie hebben kan dit ook. Uiteraard mag u ook enkele dagen van te
voren contact met ons opnemen om te overleggen.

Betaling:
Het afgesproken bedrag dient u vooraf aan ons bij reservering van het feestje te betalen zodat dit
geregeld is. Dit gaat door middel van een betaalverzoek die wij u na reservering toesturen. De
reservering is pas definitief na het ontvangst van de betaling.

