
 

Kinderfeestjes 
 
De mogelijkheden voor een feestje zijn eindeloos bij ons. En je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. 

• Vrij spelen in de indoorspeeltuin is gedurende de gehele tijd mogelijk.  

• Versierde tafel bij ontvangst. 

• De jarige krijgt een klein cadeautje. 

• Alle feestjes zijn op basis van beschikbaarheid te reserveren. 

• De genoemde prijzen zijn per kind. Ouders/begeleiders betalen de normale prijzen voor eten 
en drinken. Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan.  

• Begeleiding van minimaal 2 volwassenen per 10 kinderen.  
 
Onderstaand hebben wij een aantal keuzemogelijkheden op een rij gezet.  

Activiteiten van € 5 per kind 
 Pannenkoek versieren  

 Snoepketting maken 

 Koekjes bakken 

 Taart bakken 

 Pizza bakken 

 Schilderij maken  

 Cupcakes versieren 

 Boot Rubbermotor 

 Boot met Spijkers 

 Houten Vuurtorens 

 Slijm maken 

 Mozaïek vishanger  

 Zweefvliegtuig 

 Vetbollen & Vogelhuisjes maken  

 Insectenhotel maken  

 

Activiteiten van € 7,50 per kind 
 Race Auto 

 Mobile Vogel 

 Kiepauto 

 Solar Windmolen 

 Mozaïek Dienblad 

 Onderzetter Vis 

 2-tal windlichtjes 

 Vlieger inkleuren 

 Klimmende vlieger 

 3D dolfijn 

Activiteiten van € 10,00 per kind 
 Grote Vlieger 

 

Activiteiten van € 12,50 per kind 
 Catamaran  

 

Meet & Greet met Bollo € 10 in de indoorspeeltuin1 
 Meet & Greet met Bollo  

                                                           
1 Bij een bezoek van Bollo in de publiek toegankelijke indoorspeeltuin wordt er bij aanwezigheid van andere 
kinderen de aandacht onder alle kinderen verdeeld.  



 

Eten & Drinken om uit te kiezen: 
 

Arrangement Snacks € 3,95 per kind 
• Onbeperkt Ranja Sugar Free 
Keuze uit 2 items per kind 

 1 zakje Chips Naturel of paprika 

 1 zakje Haribo snoepjes 

 1 Raketje of Festini  

 1 kleine Spirello met topping  
 

Arrangement Pannenkoek € 3,95 per kind 
• Onbeperkt Ranja Sugar Free 
Pannenkoek: 

 Pannenkoek 

 Glutenvrije Pannenkoek 
 

Arrangement Friet & Snack € 6 per kind 
 Onbeperkt Ranja Sugar Free 

 Frietjes 

 Kroket 

 Frikandel 

 Kipnuggets 
 

Arrangement Gezond Snacken € 4,95 per kind 
• Onbeperkt Ranja Sugar Free 
Bakje gezond snacken keuze uit 

 Bakje gemixte fruit 

 Bakje gemixte snackgroente 
 
Het is altijd mogelijk om aanvullend warme dranken, frisdrank, eten en losse zakjes snoep, chips en 

ijsjes te bestellen!  

Algemene gegevens 
Naam  

Contactpersoon  

Contactgegevens  

Gewenste datum Kinderfeestje  

Aankomsttijd in de indoorspeelplaats  

Aantal kinderen  

Aantal begeleiders  

Naam en Leeftijd van de jarige job  

Bijzonderheden   
 
 
 
 
 



 

Inspiratiebeelden  
 


