Vriend/Donateur
Word vriend van Kinderwereld!
Als vriend van Speelgoedmuseum Kinderwereld
draagt u bij tot het aankopen van nieuwe
speelgoedobjecten en het in stand houden van de
unieke museale speelgoedcollectie.
Uw steun is van groot belang omdat vele generaties
na ons ook in de gelegenheid worden gesteld, net als
u, te genieten van de veelzijdige en zeer uitgebreide
verzameling antiek speelgoed.
Als particulier bent u al

Vriend van Speelgoedmuseum Kinderwereld vanaf
€ 25,- per jaar. U ontvangt een vriendenkaart
waarmee u het hele jaar gratis toegang heeft tot het
museum met 2 personen. Bovendien ontvangt u 10%
korting op het speelgoedassortiment in de
museumwinkel met uitzondering van de TIP.
U kunt zich als volgt aanmelden:


het formulier downloaden via onze website

Verhuur

www..museumkinderwereld.nl, invullen en

( m useumcafé, speelgoedpakket, leskist )

Arrangementen

afleveren bij de balie van het museum


versturen per e-mail naar:
info@museumkinderwereld.nl



per post naar: Brink 31, 9301 JK Roden

Brink 31—9301 JK Roden T 050 5018851
www.museumkinderwereld.nl

( s choolreisje, kinderfeestje, familie, senioren )

Vriend/donateur

Verhuur

Arrangementen

Arrangementen

Kaleidoscoop

Kinderfeestje

Bedrijfsuitje of familie-uitstapje

Het museumcafé De Kaleidoscoop is te huur voor

Een verjaardagsfeestje in Kinderwereld is al mogelijk

In het museumcafé de Kaleidoscoop is het mogelijk

€ 70,- per dagdeel ( 4 uur) e n is geschikt voor

vanaf € 7,- p.p. en is uit te breiden met een patat- of een

een bedrijfsuitje of een familie-uitstapje te organiseren.

groepen tot ca. 70 personen. De aanwezigheid van

pannenkoekarrangement.

een beamer met groot scherm maakt deze ruimte

Het feestje bestaat uit:

uitermate geschikt voor het geven van presentaties



speurtocht



koffie/ en/of thee met koek, cake of vlaai

door bedrijven, verenigingen, etc.



limonade met iets lekkers en een cadeautje voor



lunch

de jarige en voor de volwassenen koffie/thee



buffet, etc.



ter ere van de jarige wordt de draaimolen gedraaid



rondleiding ( € 25,- per rondleiding voor



bij vertrek een bakje snoep en een kleurplaat

In combinatie met een museumbezoek vindt u de
ideale mix tussen inspanning en ontspanning.
Speelgoedpakket

De volgende mogelijkheden kunnen wij u bieden:

groepen tot ca. 15 personen )


Een speelgoedpakket is te huur vanaf € 57,- per dag

Seniorenarrangement

en bestaat uit 1 vliegende hollander, 1 paar stelten,

Het seniorenarrangement kost € 21,25 p.p. en bestaat uit

1 hoepel, 1 driewieler en 1 vélocipède ( fiets met



in overleg een arrangement op maat

Voorbeeld:

‘ s ochtends bezoek aan het Klompenmuseum

Voor groepen vanaf 20 personen betaalt u voor een

groot voorwiel en klein achterwiel ) . U kunt het

Gebr. Wietzes in Eelde, incl. koffie met koek/cake

bezoek aan Kinderwereld, inclusief koffie/thee met

rijdende materiaal ook los huren voor € 14,- per dag.

en een rondleiding

koek/cake,



lunch in Bospaviljoen De Norgerberg in Norg

€ 7,- per persoon.



‘ s middags bezoek aan museum Kinderwereld,

Raadpleeg de website voor diverse mogelijkheden.
Leskist

incl. ansichtkaart naar keuze

De leskist is te huur voor € 5,- per dag en bevat
voorbeelden en uitleg over oude spelletjes .

Schoolreisje

De kist is geschikt voor scholen, verenigingen, etc.,

Een schoolreisje, incl. speurtocht, is het hele jaar door

Voor uitgebreide informatie, reserveringen en/of een

met name als voorbereiding op een bezoek aan

mogelijk vanaf € 3,50 p.p.

offerte, kunt u vrijblijvend tijdens kantooruren contact

Speelgoedmuseum Kinderwereld.

Een dagarrangement in combinatie met Familiepark

met ons opnemen via telefoonnummer 050 5018851

Nienoord, incl. lunch, boekt u al voor € 11,75 p.p. en is

of stuur een e-mail met uw vragen of wensen naar

mogelijk in de periode van 1 april tot 1 oktober.

info@museumkinderwereld.nl

Tijdig reserveren!

