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EEN FEESTJ E OM NOOIT TE VERGETEN!
De Schatberg en het Fun & Entertainment Center (FEC) vormen samen een top locatie om het
kinderfeestje van uw zoon of dochter te vieren! Met tal van mogelijkheden en activiteiten zorgen wij
ervoor dat iedere jarige bij ons een te gekke verjaardag viert!
In deze flyer vindt u alle informatie over onze mogelijkheden en verschillende activiteiten. U kunt
kiezen uit één van onze complete arrangementen, maar u kunt ook zelf een feestje samenstellen
voor uw zoon of dochter. U kiest dan een basispakket en vult deze aan met minimaal 1, maar misschien
wel meer activiteiten. Het volgende stappenplan helpt u een handje om het feestje van uw zoon of
dochter tot in de kleine details uit te stippelen.

1:
STAPKiest
u een compleet arrangement? Of stelt u liever zelf een feestje samen?
IK KIES EEN COMPLEET ARRANGEMENT

Monsteroid Arrangement (MOGELIJK OP WOENSDAG EN VRIJDAG T/M ZONDAG)

€ 22,50 p.p.

Shredbull Arrangement (MOGELIJK OP WOENSDAG EN VRIJDAG T/M ZONDAG)

€ 14,50 p.p.

Mattel Play! Arrangement (MOGELIJK OP WOENSDAG, ZATERDAG EN ZONDAG)

€ 14,75 p.p.

Bestaat uit 3 uur lang toegang tot The Portal Action House, een Slush Puppy, een zakje chips,
onbeperkt ranja en all-in eten bij ABC Restaurant Sevenum van 16.30 tot 17.30 uur*.
Bestaat uit 3 uur lang toegang tot The Portal Action House, een Slush Puppy, een zakje chips
en onbeperkt ranja.
Bestaat uit toegang tot Mattel Play! Sevenum, een welkomstdrankje, zakje chips, onbeperkt
ranja, frietjes met saus & een snack.

Ga direct door naar stap 3 op pagina 6 als u heeft gekozen voor een compleet arrangement.

IK KIES EEN BASISPAKKET EN VUL DEZE ZELF AAN
(U DIENT ALTIJD MINIMAAL 1 ACTIVITEIT AAN HET BASISPAKKET TOE TE VOEGEN)

Friet pakket (MOGELIJK OP WOENSDAG T/M ZONDAG)

€ 7,00 p.p.

Incl. welkomstdrankje, zakje chips, onbeperkt ranja, portie friet met saus (curry, mayonaise,
ketchup), een snack (frikandel, kroket, kaassoufflé of 4 kipnuggets) en een ijsje.

Pizza pakket (MOGELIJK OP WOENSDAG, VRIJDAG & ZATERDAG)

€ 10,50 p.p.

Incl. welkomstdrankje, zakje chips, onbeperkt ranja, zelf pizza maken & opsmullen en een ijsje.

Pannenkoek pakket (MOGELIJK OP WOENSDAG, VRIJDAG & ZATERDAG)

€ 9,00 p.p.

Incl. welkomstdrankje, zakje chips, onbeperkt ranja, pannenkoek versieren & opsmullen en een ijsje.

ABC pakket (MOGELIJK OP WOENSDAG T/M ZONDAG)

€ 17,50 p.p.

Incl. welkomstdrankje, zakje chips, onbeperkt ranja en 1 uur all-in eten bij ABC Restaurant
Sevenum van 16.30 tot 17.30 uur*.
*Bij het ABC Restaurant Sevenum mogen bij 4 t/m 8 kinderen 2 begeleiders mee naar binnen. Bij 9 t/m 16 kinderen
mogen er 4 begeleiders mee. Kosten per begeleider: €15,-. (min. 1 begeleider is verplicht)
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:
STAPVul2uw
basispakket aan met één of meerdere activiteiten.
We hebben veel verschillende activiteiten op twee verschillende locaties. Deze locaties liggen op
loopafstand van elkaar, wat betekent dat u alle activiteiten kunt combineren!
U dient minimaal 1 activiteit te kiezen om uw basispakket aan te vullen. De genoemde prijzen
gelden alleen in combinatie met een basispakket.
Let op: Doordat we gebruik maken van 2 locaties met verschillende openingstijden kunnen de
mogelijke dagen en tijden per activiteit verschillen. Kijk dus goed naar wat wanneer mogelijk is.

“We zeggen niet wat we gaan doen, maar
neem je zwemspullen mee!” De ideale
activiteit voor ieder kinderfeestje: Zwemmen!
Kom genieten in ons binnenbad mét glijbaan
en stroomversnelling! In de zomer kunnen
de kinderen ook lekker buiten plonsen in het
buitenbad of zwemmeer!
Mogelijk op:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

Woensdag, vrijdag en zaterdag
90 minuten (incl. omkleden)
De Schatberg
€ 3,00 p.p.

THE PORTAL LASERGAME (8+)

Voor échte actie ben je bij The Portal Lasergame
aan het juiste adres! De kinderen gaan met elkaar
de strijd aan in onze te vette lasergame arena!
Leeftijd:
Mogelijk op:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

THE PORTAL ACTION HOUSE (8+)

Deze sportieve activiteit is alleen geschikt voor
de echte durfal! The Portal Action House is
een gamewereld vol sportieve uitdagingen:
Freerunnen, trampoline springen, dodgeballen,
skaten of met een BMX over de pumptrack
racen... Niets is te gek!
Leeftijd:
Mogelijk op:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

8+ jaar
Woensdag en vrijdag t/m zondag
60 minuten
FEC Sevenum
€ 5,00 p.p.

FEC Sevenum

ZWEMMEN

FEC Sevenum

De Schatberg

ONZE ACTIVITEITEN

8+ jaar
Woensdag en vrijdag t/m zondag
30 minuten (1 heat van 12 min.)
FEC Sevenum
€ 5,00 p.p.
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SPEURTOCHT

Alle 6 onze banen hebben bumpers die omhoog
kunnen zodat de bal niet steeds in de goot rolt
én we beschikken over ballenglijbanen, zodat
de ballen zeker genoeg vaart hebben om een
spare of zelfs een strike te kunnen gooien.

Mogelijk op:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

Bowlen is leuk voor iedereen! Jongens, meisjes,
groot & klein, iedereen vermaakt zich met een
potje bowlen op onze (in blacklight verlichte)
bowlingbanen.

Haal de feestneus eraf en zet de speurneus op
tijdens een van onze speurtochten! Geniet van
de buitenlucht, breek het brein op raadsels,
beantwoord de vragen en hopelijk bereiken de
kinderen zo het einddoel!
Woensdag, vrijdag & zaterdag
60 minuten
De Schatberg & FEC Sevenum
€ 3,00 p.p.

De Schatberg

Woensdag, vrijdag & zaterdag
55 minuten
De Schatberg
€ 3,00 p.p.
De Schatberg

Mogelijk op:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

De Schatberg

FEC Sevenum

De Schatberg

BOWLEN

HANDBOOGSCHIETEN (7+)

15 duizend(!) jaar geleden vloog de eerste pijl
uit een boog en in 2019 is deze eeuwenoude
activiteit nog steeds uit te voeren!

FOTOSHOOT

‘Strike a pose!’ Met onze fotoshoot leg je dit
kinderfeestje voor altijd vast! De jarige krijgt
zelfs een herinnering mee naar huis en alle
foto’s worden digitaal nagestuurd.
Mogelijk op:
Tijd:
Locatie:
Prijs:
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Woensdag, vrijdag & zaterdag
60 minuten
De Schatberg
€ 5,00 p.p.

Schuilt er in jouw zoon of dochter een heuze
Robin Hood? Onder begeleiding leren ze hoe je
de boog gebruikt en hoe je de pijl afvuurt. Wie
schiet de pijlen recht in de roos en haalt zo de
meeste punten binnen?
Mogelijk op:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

Woensdag, vrijdag & zaterdag
60 minuten
De Schatberg
€ 5,00 p.p.

Er worden 2 heats gespeeld en er is genoeg tijd
om nog even lekker te spelen in de lasergame
ruimte.
<8 jaar
Woensdag, vrijdag & zaterdag
60 minuten (2 heats + speeltijd)
De Schatberg
€ 5,00 p.p.

Wie heeft de beste traptechniek? Laat het zien
tijdens een potje voetbaldarten! Score 180
punten door met de bal 3 x de triple 20 te raken.
Is jouw zoon of dochter de nieuwe Michael van
Gerwen of toch meer een profvoetballer zoals
Messi?
Mogelijk op:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

Woensdag, vrijdag & zaterdag
60 minuten
De Schatberg
€ 5,00 p.p.

De Schatberg

Leeftijd:
Mogelijk op:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

VOETBALDARTEN

De Schatberg

Voor alle kids onder de 8 jaar hebben we een
speciale lasergame! “Handen omhoog of ik
schiet” is er hier niet bij. Het is ieder voor zich en
wie het vaakts raak ‘schiet’ wint!

De Schatberg

De Schatberg

LASERGAMEN @ DE SCHATBERG (<8)

CREATIEF FEESTJ E
DANSWORKSHOP

Bij deze workshop worden de nieuwe sterren van
de dansvloer opgeleid. Na dit feestje zullen alle
andere kinderen jaloers zijn op de dansmoves
van de feestvierders!
Mogelijk op:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

Voor de echte crea Bea’s en handige Harrie’s
hebben we ook een leuke creatieve activiteit.
Knippen, scheuren, kleuren, timmeren en plakken
het kan allemaal zomaar aan bod komen tijdens
het creatieve feestje!
Mogelijk op:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

Woensdag, vrijdag & zaterdag
60 minuten
De Schatberg
€ 5,00 p.p.

Woensdag, vrijdag & zaterdag
60 minuten
De Schatberg
sispakketten
€ 5,00 p.p.
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STAPZet3de: puntjes op de i met onze extra uitbreidingen!
UITBREIDEN:

Snoepzak

€ 1,50 p.p.

Cake versieren

€ 2,00 p.p.

4:
STAPReserveer
uw feestje makkelijk en snel of vraag meer informatie aan
via onderstaande contactgegevens.

CUSTOMER SERVICE
T: 077 467 77 77
@: reserveringen@schatberg-fec.nl
Adres:

Middenpeelweg 5-7
5975 MZ Sevenum
www.fecsevenum.nl
www.schatberg.nl
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BASISPAKKETTEN

Friet pakket (MOGELIJK OP WOENSDAG T/M ZONDAG)

€ 7,00 p.p.

Pizza pakket (MOGELIJK OP WOENSDAG, VRIJDAG & ZATERDAG)

€ 10,50 p.p.
€ 9,00 p.p.

ABC pakket (MOGELIJK OP WOENSDAG T/M ZONDAG)

€ 15,00 p.p.

Pannenkoek pakket (MOGELIJK OP WOENSDAG, VRIJDAG & ZATERDAG)

ACTIVITEITEN BASISPAKKET
ACTIVITEIT

LOCATIE

TIJD

PRIJS

MOGELIJKE DAGEN

ZWEMMEN

DE SCHATBERG

90 MIN.
INCL. OMKLEDEN

€ 3,00 p.p.

WOENSDAG, VRIJDAG
EN ZATERDAG

THE PORTAL
ACTION HOUSE

FEC SEVENUM

60 MIN.

€ 5,00 p.p.

WOENSDAG EN VRIJDAG
T/M ZONDAG

THE PORTAL
LASERGAME

FEC SEVENUM

1 HEAT VAN 12
MIN.

€ 5,00 p.p.

WOENSDAG EN VRIJDAG
T/M ZONDAG

FOTOSHOOT

DE SCHATBERG

60 MIN.

€ 5,00 p.p.

WOENSDAG, VRIJDAG
& ZATERDAG

BOWLEN

DE SCHATBERG

55 MIN.

€ 3,00 p.p.

WOENSDAG, VRIJDAG
& ZATERDAG

SPEURTOCHT

DE SCHATBERG
& FEC SEVENUM

60 MIN.

€ 3,00 p.p.

WOENSDAG, VRIJDAG
& ZATERDAG

HANDBOOGSCHIETEN

DE SCHATBERG

60 MIN.

€ 5,00 p.p.

WOENSDAG, VRIJDAG
& ZATERDAG

VOETBALDARTEN

DE SCHATBERG

60 MIN.

€ 5,00 p.p.

WOENSDAG, VRIJDAG
& ZATERDAG

LASERGAMEN

DE SCHATBERG

2 HEATS
+ SPEELTIJD

€ 5,00 p.p.

WOENSDAG, VRIJDAG
& ZATERDAG

DANS
WORKSHOP

DE SCHATBERG

60 MIN.

€ 5,00 p.p.

WOENSDAG, VRIJDAG
& ZATERDAG

CREATIEF
FEESTJE

DE SCHATBERG

60 MIN.

€ 5,00 p.p.

WOENSDAG, VRIJDAG
& ZATERDAG

V.A. 8 JAAR

V.A. 8 JAAR

TOT 8 JAAR

30 MIN.

60 MIN.

Alle informatie in deze folder is onder voorbehoud van
(tussentijdse) wijzigingen, druk- en typfouten.
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