Wil je een verjaardag vieren in het Kweekcafé in de Haarlemmer Kweektuin? Dat kan!
Theater met Puckie en het Kweekcafé werken samen om er een te gek feestje van te
maken!
Kweekcafé is een plek voor ontmoeting en inspiratie waar je je kunt verwonderen over
natuur, voedsel, innovatie, cultuur en design. Kweekcafé wil bijdragen aan een wereld
waarin mens, milieu en economie (people, planet, profit) beter met elkaar in balans zijn. Dit
willen zij bereiken door te verbinden en samen te werken. Kweekcafé biedt hiervoor een
plek en een podium.
Puck Bakema van Theater met Puckie gebruikt de natuur als haar podium. Restmaterialen
worden gebruikt in haar theateractiviteiten maar zeker ook om mee te knutselen.
Alle theateractiviteiten spelen zich af in de Magische Wereld van Puckie & Naas en bestaan
uit vaste thema’s.
Plezier, jezelf zijn, natuur en educatie staat bij Theater met Puckie centraal!
Hieronder vind je meer informatie van het aanbod van het Kweekcafé en de verschillende
thema’s en opties van Theater met Puckie. Ook lees je de regels van het Kweekcafé en
coronamaatregelen vanuit de Rijksoverheid.
Definitieve keuze uit het gezamenlijke aanbod graag mailen naar
theatermetpuckie@gmail.com
Voorbeeld kosten:
Standaard prijs natuurtheaterfeestje

8 kinderen

€ 150

Plankje zoet en tafelhuur

8 kinderen

€ 64 +

Totaal:

€ 214
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Kweekcafé aanbod:
* Limonade (aardbei)
* Feestelijke plank zoet (o.a stukjes brownie, bananenbrood, bosbes kokos cake, snoepjes
en appeltaart) versierd met confetti, biologische snoepjes en een kaarsje om uit te blazen:
€ 8,- p.p (dit is inclusief gebruik van 2 tafels voor max 2 uur, 8 kinderen).
Uit te breiden met:
Puntzakje nacho’s

+ € 1,50

Ijsje van Ijsbaart vanaf

+ € 1,50

Bakje vers fruit

+ € 3,50

Tosti kaas met ketchup

+ € 5,50

Pannenkoek met poedersuiker/stroop

+ € 6,50

Wentelteefjes met fruit en ahornsiroop

+ € 7,50

Taart
Cheesecake , citroen merengue
of aardbeientaart (12 stukken)

€ 35,00

Worteltaart (12 stukken)

€ 35,00

Chocoladetaart (12 stukken)

€ 35,00

Appeltaart (12 stukken)

€ 35,00

Maanzaadcake (ca 14 plakken)

€ 24,00

Bananenbrood (ca 12 plakken)

€ 22,50

Annuleren kan tot 24 uur van tevoren via reserveren@kweekcafe.nl of bellen naar 0233034313
Aanbod Theater met Puckie:
De theateractiviteiten van Theater met Puckie spelen zich af in de Magische Wereld van
Puckie & Naas en bestaan uit de volgende vaste thema’s:
🧙 Heksen & Tovenaars;
☠️ Piraten & Prinsessen;
⚔️ Ninja’s & Superhelden;
🍄 Kabouter & Elfjes;
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🤡 Clowns & Acrobaten.
Leeftijd: 3 t/m 12 jaar.
Tijd: Minimaal 2 uur.
Locatie: Kweekcafé en Kweektuin Kleverlaan 9, Haarlem
Prijs: €150,- voor 8 kinderen. Elk kind extra is €8,-.
Knutselen: €25,- (eenmalig).
Bij binnenkomst staat een prachtige gedekte tafel klaar vol met snacks, limonade en
attributen binnen het gekozen thema. We gaan ons gezellig verkleden en je wordt
professioneel geschminkt!
Dan is het tijd voor het cadeauspel op muziek. We dansen, lachen, gieren en brullen!
Ga je mee op avontuur? We maken een spannende tocht in de Kweektuin en doen
verschillende theaterspelletjes en -oefeningen.
Heb je zin om te knutselen? Dat kan! We maken samen een attribuut dat past binnen het
gekozen thema denk aan een kroon, toverstaf, zwaard, amulet of ketting.
Papa mama en andere ouders kunnen lekker lunchen of koffie drinken bij het Kweekcafé.
Huisregels Kweekcafé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen worden door ouders/verzorgers bij het entree kas aan het marktplein gebracht
en opgehaald
Vanwege corona maatregelen vragen we ouders/verzorgers niet mee te lopen met het
theaterfeestje.
Kinderen blijven aan/om de tafel bij de groep.
Theater van Puckie zorgt dat na afloop dat de tafel/plek opgeruimd is.
Samen zoveel mogelijk afval en verspilling voorkomen.
Eigen consumptie is niet toegestaan. Is er sprake van allergieën? Dan denken wij graag
mee.
Wij hebben stoffen vlaggen en decoratie in huis om de plek te versieren.
Ballonnen en plastic confetti zijn niet welkom.
1,5 meter afstand tussen volwassenen (denk aan ouders & docenten);
Bij binnenkomst en tussendoor wassen de kinderen hun handen;
Kinderen worden door hun ouders afgezet en opgehaald bij de docent. Volg de
instructies op van de theaterdocenten;
Kinderen die niet voldoen aan de RIVM Corona richtlijnen worden helaas naar huis
gestuurd. De boeking kan kosteloos worden verplaatst.
Volgens de Covid-19 wetgeving 3.1.2a, 3.1.2b & 3.2.2a mogen alle jeugdactiviteiten
doorgang vinden. Dit is tevens bevestigd bij het publieksinformatienummer van de
Rijksoverheid.
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