
Volwassenen en groepsuitjes voor groot & klein  
(voor de échte kinderfeestjes en schoolreisjes hebben wij een aparte flyer) 

U kunt bij ons terecht voor allerlei soorten uitjes. Voor groot, klein en gecombineerde leeftijden. Wij hebben een sfeervolle boeren binnenspeeltuin met 

binnen, en buitenterras. Komt u zonder kinderen? Wij hebben ook een “verborgen” aparte sfeervolle ruimte, “de oude stal”, in het oudste gedeelte van de boerderij. 

Hier vind u een oase van rust. U heeft hier geen zicht op de kinderen of geluid van de kinderen  (enkel op aanvraag vóóraf maximaal plek voor 35 volwassenen).  

 

Buiten hebben wij een echte boerderij beleving. Onze stallen zijn tijdens de openingstijden altijd toegankelijk. Tijdens een bezoek kunt u de kinderen heerlijk 

laten spelen binnen en buiten op onze boerderij. Ondertussen geniet u zelf van de horeca en elkaar met zicht op de kinderen. 

Elke openingsdag hebben we minimaal 1 activiteit waaraan u deel kunt nemen, samen met de andere gasten. Wij kunnen vooraf geen informatie geven over 

deze activiteit. Deze staat op de dag zelf met het tijdstip op het krijtbord, in de speeltuin.  Hieronder leest u de vele mogelijkheden m.b.t. het eten en 

drinken. Wilt u het bezoek uitbreiden met een extra activiteit? Deze mogelijkheden vind u ook in onze flyer.  

Bij vragen, of andere ideeën weet u ons te vinden.  

Entree & ontvangst mogelijkheden  

Volwassenen en kinderen < 1 jaar:   

 

Gratis toegang tot de Doe-Boerderij. 

(*let op volwassenen die de camping bezoeken, betalen het bezoekerstarief wat op de prijslijst van de camping staat, de camping staat los van de Doe-

Boerderij). 

Entree kinderen 1 – 12 jaar: 

 

1 oktober tot en met 28 februari € 5,00 per kind 

1 maart tot en met 30 september € 7,00 per kind 

Voordeelkaart: 

2 maanden voordeel grote groepen speelkaart voor 10 kinderen 

€ 35,00 ( tien keer spelen, dus u betaalt € 3,50 per kind).  



Deze kaart is niet persoonsgebonden maar kunt u ook overdragen op andere. Heeft u ritjes over? Deze kunt u of iemand anders binnen twee maanden 

opmaken!  

De kaart blijft 2 maanden geldig vanaf de aankoopdatum. 

 

 

Ontvangst mogelijkheden voor groepen vanaf 8 volwassenen en 8 kinderen: 

 

- Ontvangst met koffie en thee, appeltaart óf huisgemaakte arretjescake, € 5,75 p.p.  

(thermoskannen staan gezellig met kop en schotel op tafel, het gebak serveren wij uit) 

- Ontvangst met koffie en thee en een boerenkoek, € 3,75 p.p.  

(thermoskannen staan gezellig met kop en schotel op tafel, en staan manden met lekkere koeken) 

- Losse kannen koffie en thee kosten € 8,00 per kan. 

- Kan water met ijs, munt en citroen met glaasjes op tafel € 4,00 

- Ontvangst vanaf  8  kinderen : kan ranja (max. 8 bekers) + snoep toren met soesjes, eenmalig € 8,50 (kan ook voor minder kinderen, u betaald altijd voor 8) 

- Extra kan ranja € 3,50  

 

Eten voor groepen: 

Er zijn verschillende manieren om een invulling te geven aan het eten en drinken als u ons bezoekt.  

Naast de mogelijkheden hieronder besproken hebben wij een menukaart met daarop veel lekkere huisgemaakte producten.  

Een bierkaart, een drankkaart en een krijtbord met daarop specialiteiten.  

Op onze website vind u onze menukaart. U kiest op onze homepage voor het tabblad: “binnenspeeltuin”. Daarna kiest u voor het tabblad eten & drinken 

Het is niet toegestaan om bij ons eigen eet- en drinkwaren mee te nemen. Ook geen eigen taart. 

 

 



Boeren Smul en brood planken  

Inmiddels favoriet bij vele gasten. Onze Boeren smul en broodplanken gecombineerd vanaf 10 volwassenen.  Lekker te smullen, met voor elk wat wils. 

Deze planken hebben verschillende hapjes, van saté tot gebakken eitje, komkommer en blokjeskaas, brood met verschillende smeerproducten etc. etc. Dit 

assortiment is wisselend.  

We hebben planken vanaf 2 personen.  

U kunt er ook voor kiezen om de planken niet op 1 tijdstip uit te serveren maar verspreid over de dag. De hele tijd lekker prikken en smeren. We bespreken 

vooraf hoeveel planken u wilt.  

De planken zijn geschikt als diner, maar dit kan ook als lunch goed geserveerd worden, of de gehele dag door.  

De kosten zijn € 21,95 voor 2 personen. 

 

Wilt u genieten van de planken met de groep als diner en zitten er veel grote eters bij? Dan adviseren  

meestal om vooraf aan de planken een kop huisgemaakte soep te nemen met brood.  

U en uw gasten hebben de keuze uit 2 soorten huisgemaakte soepen.  

Niets uit blik, bij ons hebben we altijd ouderwetse goed gevulde soepen.  

De kosten voor een kop soep met brood en boter zijn € 4,00 per persoon.  

 

Voor de kinderen hebben wij speciale kidsschalen, zie later in de flyer!  

 

High tea “Het Bloemen Thee Kransje”  

Dit is een bijzondere high tea. Het Bloemen Thee Kransje De Luxe is een uitgebreide high tea bestaande uit vier gangen. U krijgt heerlijke gerechtjes. Als 

starter een salade, daarna een huisgemaakt soepje, gevolgd door een gang hartige warme en koude gerechtjes en tot slot, gang vier de zoete hapjes. 

Tussendoor serveren wij nog een gezonde fruit smoothie. Thee is onbeperkt inbegrepen bij de high tea. Andere dranken worden apart in rekening gebracht. 

Kinderen tussen 1 en 12 jaar hebben de keuze uit een worstenbroodje of een tosti. Als ze later nog even tijd hebben om wat te eten maken wij een portie 

poffertjes voor ze óf een kinderfrietje met een snack. Voor de kinderen zit er 1 bekertje ranja per kind bij de prijs in begrepen.  

Kosten van de 4 gangen High tea zijn € 21,95 per persoon. 

Kinderen tussen 1 en 12 jaar  betalen € 3,50 per persoon.  

(Dit bedrag is inclusief de entree!)   

 



 

 

Broodbuffet Lunch/Brunch 

Vanaf 10 volwassen kunt u ook kiezen voor een broodbuffet*.  

Diverse brood en soorten broodjes geserveerd in manden op tafel (Harde en zachte, Volkoren- en witbrood).  

Brood Beleg: Jonge kaas en komijnekaas gekookte ham, cervelaatworst en rauwe ham.  

Zoetwaren (jam, hagelslag, pasta)  

Salade met tomaat en komkommer en basilicum  

Roerei  

*Inclusief 1 ronde koffie en thee in thermoskannen & 1 kan ranja voor de kinderen.  

Kosten € 8,95 p.p.  

Kinderen 1 tot 12 jaar € 3,50 p.p.  

*Andere dranken worden apart in rekening gebracht.  

(Losse kannen koffie en thee kosten € 8,00 per kan) 

 

Eventueel kunt u vooraf aan de broodlunch genieten van een huisgemaakte kop soep voor € 4,00 per persoon.  

Natuurlijk kunt u dit buffet uitbreiden met tosti’s of Brabantse worstenbroodjes tegen meerprijs.   

 

ECHT EERLIJK:  Mega lekker, authentiek en verbinding: DUTCH OVEN met Boer Willem !  

Onze Boer Willen gaat jullie begeleiden.  Hij is in het bezit van een prachtige Ducht Oven.  

Deze pot moet gevuld!  

Samen de groep gaat Willem het eten snijden en bereiden om in de pot te doen. Gezellig met elkaar aan de tafel eten bereiden. Heerlijke pure 

biologische producten. Sommige komen uit onze eigen moestuin. Deze producten zullen we ook samen oogsten. (seizoen afhankelijk) 

Alles gaat in de grote pot met de deksel erop. Dan gaan er wat uren voorbij voordat het goed op smaak is. Heerlijk!  

Samen bereiden, samen eten, is samen delen!  

 

kosten € 25,00 p.p.  



 

BBQ & Reuze koekenpan vanaf 10 volwassenen                                                                          
BBQén is altijd gezellig!   

Wij bieden keuze uit twee soorten: 

 

- Lowbudget BBQ € 15,00 p.p.(kinderen € 5,00) /3 lapjes vlees p.p./stokbrood met boter/2 koude sausjes/2 rauwkostsalades  

 

- BBQ De Luxe (5 stuks vlees) € 19,95 p.p. /huzarensalade/aardappelsalade/3 soorten rauwkost/pastasalade/vers fruit/stokbrood/kruidenboter/2 soorten 

koude saus/satésaus Kinderbarbecue : € 7,50 p.p. hamburger/saté/kinderspies/fruit/stokbrood/saus  

 

- Reuzen Koekenpan  

Zelf kip, gyros, shoarma of rundvleesreepjes bereiden in de reuzenpan geeft uw feestje nog een extra dimensie. Volwassenen € 19,95 p.p. Kinderen € 7,50 

p.p.  

Mexicaanse kip/flintergrillvlees/shoarma/runderreepjes/gemarineerde kipfilet/saté/speklapjes/mini hamburger/wokgroenten/uienringen/huzarensalade/3 

soorten rauwkost/fruit/stokbrood/kruidenboter/aardappelsalade/3 verschillende sauzen  

 

Groepsmenu: 

Vanaf 8 Volwassenen:  

- Soep 

- Keuze uit : saté (1 stok) met frietjes en salade of een Steenuil burger met frietjes of een maaltijdsalade kip of vegetarisch 

- Kopje koffie of thee na 

€ 14,95 p.p. 

Kidsschalen: 

Wij hebben inmiddels ruime ervaring met eten voor de kinderen. Daarom adviseren wij altijd om onze kidsschalen te bestellen. Dit kan vanaf 8 kids. Het is 

prima te combineren met alles wat hierboven genoemd word.   

Wij serveren deze schalen het liefst een ½ uur eerder uit, vóórdat we het eten van de volwassenen uit serveren. U weet dan zeker dat de kinderen eten op 



hebben, en zo heeft u zelf de tijd om ze te helpen en kunt u daarna zeker zelf van het eten genieten met de volwassenen samen. De schalen is een mix van 

diverse kleine snackjes, frietjes en poffertjes. Ze hoeven niet vooraf te kiezen. En er is geen spijt achteraf. Het is altijd goed! Op EXTRA aanvraag kan er ook 

een schaal tosti bij staan, tegen meerprijs of ter vervanging van. 

Kidsschalen gaan vanaf 8 kids: Bordjes staan op tafel. Wij serveren op een schaal frietjes uit, en kleine snackjes en poffertjes, fifty-fifty.  

Bijvoorbeeld: Dus bij 20 kids heeft u voor 10 kids friet + snack en voor 10 kids poffertjes. De kinderen kunnen dan ter plekke kiezen wat ze willen, hoeven 

niet vooraf te kiezen. Ze kunnen zelfs beide nemen en zelf alles mixen.  

Kosten zijn € 3,50 per kindje. 

 

2 Brabantse boeren maaltijden “Eten in de Oude Stal”  

Wij hebben een gezellige ruimte “de oude stal” waar ongeveer voor 30 personen zit gelegenheid 

is. Kinderen tot en met 10 jaar eten voor de helft van de prijs. Lekker onbeperkt ei of ouderwets soppen  

uit de pan met spek ! Het ruikt goed hier ! Kinderen eten mee met aangepast beleg en tegen 50% korting. 

Boerin Annie’s knapzak:  

Heerlijke broodmaaltijd voor de grote eters ! met onbeperkt gebakken ei! 

Kosten : € 16,00 p.p. Minimaal volwassenen: 10 personen 

Boerin Annie’s Soppen uit de pan: 

Onze klassieker, al jaren een groot succes! Heerlijke broodmaaltijd met onbeperkt ei & twee stuks spek in de koekenpan. 

Kosten : € 18,50 p.p. Minimaal volwassenen: 10 personen 

 

Activiteiten voor groepen volwassenen met wel of geen kinderen: 

Deze onderstaande activiteiten zijn allemaal enkel op reservering vooraf mogelijk (mits plek, vol=vol). Naast het onderstaande hebben wij elke openingsdag 

minimaal 1 activiteit waaraan u en de kinderen deel kunnen nemen, samen met de andere gasten.  

Wij kunnen vooraf geen informatie geven over deze activiteit. Deze staat op de dag zelf met het tijdstip op het krijtbord, in de speeltuin. Hieronder leest u 

de vele mogelijkheden m.b.t. het eten en drinken. Wilt u het bezoek uitbreiden met een extra activiteit? Deze mogelijkheden vind u hieronder.  



Huifkartochten:  
Verhuur Huifkar vervoer van A naar B 

Kosten : € 100,00 per uur, daarna telt elk half uur € 50,00 

Maximaal aantal personen: 35 volwassenen kunnen tegelijk in de huifkar (kleine kinderen op schoot) 

De mooiste verhalen en legendes met de tocht “Op koekeloer met de boer” 

Zie de mooiste plekjes in de omgeving en geniet van de bijbehorende verhalen en legendes. Boer Wim of boer Willem vertellen vol enthousiasme al deze 

mooie verhalen. 1 verhaal is niet waar. Raad de groep dit verhaal? Dan winnen jullie iets lekker! Niet geraden? Dan is daar altijd nog een troostprijs.  

Kosten zijn: € 140,00 per uur (Minimaal 1 uur), daarna telt elk half uur € 70,00 

Maximaal aantal personen: 35 volwassenen kunnen tegelijk in de huifkar (kleine kinderen op schoot)  

Groene Rugzak Tocht, al het goede in 3: huifkartocht, wandelen én een spel element.  

U verzamelt op de Steenuil, de huifkar staat al klaar (max. 35 volwassenen, kinderen kunnen op schoot). De huifkar brengt jullie naar het bos. De 

wandelroute door natuurgebied de Mortelen is prachtig. Daarnaast heeft u rugzakken bij met allerlei bos en natuur opdrachten. Bij terugkomst op de 

boerderij moet de kluis nog gekraakt worden! Alles goed gedaan? Dan kunnen jullie aanwijzingen verdienen om sleutels te vinden op de boerderij. Deze 

sleutels geven jullie de code om de geheime kluis te kraken.  

Gelukt? Dan vinden jullie nog een verrassing in de kluis!  

U loopt deze bostocht zonder ons. Wilt u een begeleider van De Steenuil mee op de tocht dan betaalt u een tarief extra.  

Kosten: € 175,00 totaal 

Rondleiding op de Boerderij met een échte bijzondere kennismaking met de zeldzame brandrode koe 
 

Kennismaking met de natuurmens en de boerderij, de koe diep in de ogen kijken en tot rust komen op de boerderij. Elke rondleiding is anders. Desgewenst 

kan er ook gewerkt en geholpen worden. Onder leiding van Wim van de Schoot.  Ook kan dit geboekt worden als Koekroel workshop, desgewenst met 

mediatie.  

Minimaal 10 personen. 

Prijs: € 20,00 per persoon, komt u met minder? Prijs in overleg,  

 



 

Verbinding leggen met elkaar in de Stenen Cirkel & Elementen Bloesem eik mediatie  

 

Stenen cirkel:  

Dit is een arrangement voor volwassenen apart. Met kinderen kan dit ook afhankelijk van de leeftijd. De magie van een steen: bent u al eens met kinderen 

gaan wandelen? En valt het u dan niet op dat een kind altijd stenen opraapt en deze als een bijzondere schat aan u laat zien? Kinderen staan zo dicht bij de 

bron en weten vanuit intuïtief nog de kracht van de steen te herkennen. Wat wij als volwassenen vaak vergeten zijn, zal een kind ons helpen herinneren.  

Elke steen uit de natuur bezit een oeroude wijsheid. Ook de steenwezens leren ons veel over onszelf. En geven ons de kans om elkaar wat te geven en te 

delen. Met deze activiteit gaan we stenen voor elkaar maken. Met een bijzondere intentie daarin. Afhankelijk van de samenstelling van de groep en de 

reden van het bezoek maken we hier een passend programma voor. Ieder gaat met een steen naar huis.  

(Dit kan ook mét kinderen) 

Kosten € 12,95 p.p. tijdsduur afhankelijk van de groep samenstelling.   

 

Wilt u ook de eik bezoeken?  

Wij steken nu kaarsen aan in de kapel of thuis. In de oudheid brachten we een steen of een andere offer naar een  

krachtige Eikenboom.  

Op ons land staat een wijze krachtige eik van meer dan 100 jaar oud. Welke door kinderen en volwassenen veel bezocht word.  

Aan het einde van de dag bezoeken we onze eik om daar met een ceremonie ook een steen te brengen.   

Totaal kosten, steencirkel en eik bezoek € 15,95 p.p. 

Deze activiteit word geheel verzorgd door Hanne van de Schoot.  

 

Bloesem eik mediatie 

 

Vanuit jaren lange ervaring brengt Hanne van de Schoot jullie terug naar de bron in jezelf waar alle vier de elementen centraal staan.  

Vanuit rust en respect neemt ze jullie mee op reis door een tochtje binnenin jezelf. Pure ontspanning waarbij de vier elementen, de zon en de maan centraal 

staan. Er bestaat geen slecht weer, deze workshop is het hele jaar door buiten in het weiland bij de oude eik. Bij regen en op aanvraag kan dit ook binnen.  



Duur workshop  

ongeveer 2 uur 

Kosten € 25,00 per persoon, 

Enkel voor volwassenen   

Inclusief heerlijke kruidenthee  

 

 

Boerderij Voorleesverhaal van de Steenuil en de oude Eik voor combinatie groepen: 

Bezoek aan de oude wijze Eik met Hanne: Helemaal achter in de wei van De Steenuil staat een oude Eik van meer dan honderd jaar. Alle bomen op de hele 

wereld zijn speciaal, maar Eikenbomen op de wereld zijn hele wijze, sterke, krachtige bomen. Eeuwen geleden wist dit iedereen. Van kind tot volwassenen. 

Helaas zijn vele mensen de kracht van de natuur vergeten in deze moderne tijd. Hanne heeft in 2008 haar eigen verhaal geschreven over onze oude vriend 

op het land. Hierin komt de kracht van de natuur, van gedachte en manifesteren op een toegankelijke wijze aan bod. Het verhaal word in de wei of in het 

hooi voorgelezen. Daarna gaan we met de hele groep wens stenen of kracht stenen maken. Afhankelijk van de wensen van de groep. Dit verhaal en het 

maken van de stenen is voor alle leeftijden geschikt. Daarna wandelen naar de oude Eik. Dit is ongeveer twee keer 15 minuten lopen. Heen en terug 30 

minuten. Tegen meerprijs kunnen we ook met de huifkar naar de Eik. Wij brengen onze wens of/en krachtstenen naar de eik en maken daar contact met de 

natuur en de Eik op een eeuwen oude manier.  

Tijdsduur: Dit bezoek duurt ongeveer 3 uur.  

Kosten: € 110,00 per groep maximaal 40 personen. 

Inclusief 1 exemplaar van het bijbehorende werk en voorleesboek.   

Extra uitbreiding mogelijkheden voor kinderen  

Vanaf 10 kinderen. Sommige groepen vinden spelen op de boerderij niet voldoende en willen een activiteit alléén privé voor hun clubje. (Let op deze prijzen 

zijn enkel voor het arrangement, dit is exclusief entree Doe-Boerderij De Steenuil).  

Dit is enkel op reservering vooraf mogelijk, mits plek:  

1 Boer en Boerinnen Knechtjes diploma, voeren met de boer en uitleg. Incl. persoonlijk diploma, € 8,50 per kindje  

2 Ritje op de Shetlandpony, knuffelen, verzorgen en rijden, Incl. persoonlijk diploma € 8,50 per kindje  

3 Ritje op de kindertractor, zelf besturen met uitleg op parcours, Incl. persoonlijk rijbewijs € 8,50 per kindje  



4 Met de groene rugzak op ontdekkingstocht in het bos! (zonder begeleiding van ons) € 175,00 totaal maximaal 35 personen per keer.  

Zie omschrijving bij huifkartochten incl. huifkar vervoer van en naar het bos met als vertrek en eindpunt Boerderij De Steenuil. 

 

*Minder dan het minimum aantal personen ,dan zijn we helaas wel genoodzaakt om het minimum personen in rekening te brengen. 

**Deze workshops en arrangementen zijn alleen op afspraak, het hele jaar door mogelijk. 

***Arrangementen Kinderen is exclusief entree gelden BoerenBinnenSpeeltuin. 

Huifwagen: het uurtarief gaat in bij vertrek van de chauffeur op Doe-Boerderij “De Steenuil” tot de huifwagen en chauffeur weer terug zijn bij Doe-Boerderij 

“De Steenuil”. (In de huifkar is het nuttigen van etenswaren en (alcoholische) dranken niet toegestaan i.v.m. veiligheid) ****Het meenemen van eigen eet- 

en drinkwaren zijn niet toegestaan 

*****Huisdieren zijn niet toegestaan 

******prijswijzigingen voorbehouden 

 

Bij vragen weet u ons te vinden! 

Voor onze menu kaart met eten en drinken kunt u kijken op onze site! 

Op onze site en Facebook pagina vind u ook vele foto’s en leuke verhalen! 

 

Familie Van de Schoot, Schansstraat 3 5688NC Oirschot reserveringen info@desteenuil.nl of 0649388966 www.desteenuil.nl. 



 

 

 

  


