HET LEUKSTE KINDERFEEST VIER JE....

Op aanvraag
sturen wij u bij een
kinderfeestreservering
gratis uitnodigingen
toe!

www.bijdeneut.nl

Dorpstraat 8 • 5563 BD Westerhoven
040 2028004 • info@bijdeneut.nl

Feest!

WE HEBBEN EEN JARIGE
IN ONS MIDDEN!

En wat is er leuker dan jouw
kinderfeestje Bij de Neut te vieren?
Klimmen, klauteren, glijden...

Een kinderfeestje
bij de neut is
altijd tot in de
puntjes verzorgd,
je kiest je eigen
thema met
bijbehorende
activiteiten.
ieder thema
is standaard
voorzien van:
Traktatie/hapjes
• Cupcake
• 1 bolletje ijs
Drinken
• Onbeperkt ranja
Eten
Zelf pizza maken óf
kinderpannenkoek versieren. De
jarige job kiest van tevoren een van
deze twee mogelijkheden.

Feestje
Bij de Neut
Voor wie?
• Jongens en meisjes

Activiteiten
• Vrij spelen

De jarige krijgt een leuk cadeautje.

Papa en mama hoeven helemaal
niets doen. Ons enthousiaste
kinderfeestteam organiseert het hele
feestje in een thema dat jij, de jarige
job, het leukste vindt.

Wij hebben een aantal leuke
kinderfeestjes voor je uitgewerkt.
Laat ze maar eens snel aan papa en
mama zien en kies jouw favoriete
feestje uit!

€9,50

per kind

Diep in de zee feest

Voor wie?
Jongens en meisjes
Activiteiten
• Vrij spelen
• Verkleden
• Sneeuwpop
Olav knutselen
• Winterse spelletjes
• Schminken

€14,50

per kind

Voor wie?
Jongens en meisjes
Activiteiten
• Vrij spelen
• Verkleden als water dier
• Schelp versieren
• Vis duiken
• Dolfijntje prik

Frozen feest

Piratenfeest

Bakkersfeest

Voor wie?
• Jongens
Activiteiten
• Vrij spelen
• Schminken als piraat
• Verkleden
• Piratenspel
• Bandana pimpen

Voor wie?
Jongens en meisjes

Activiteiten
• Vrij spelen
• Verkleden als bakker
• Bakkersmuts versieren
• Appeltaartje bakken voor thuis
• Taart doos versieren

€13,50

per kind

€14,50

per kind

€14,50

per kind

Boerderij
feest

€14,50

per kind

Astronautfeest
Voor wie?
Jongens

Voor wie? Jongens en meisjes
Activiteiten Vrij spelen, Houten klomp pimpen, Verkleden als boer/boerin, Koe “melken”

€15,50

per kind

Model for one day feest
Voor wie? Meisjes
Activiteiten Vrij spelen, Make-up, Nagels lakken, Verkleden
Catwalk, Fotoshoot, Spiegel pimpen

Activiteiten
• Vrij spelen
• Verkleden
• Ruimte ster happen
• Planeet werpen
• Ufo maken

€14,50

per kind

ALGEMENE INFORMATIE
• Een kinderfeestje kan geboekt worden via
040-2028004 of info@bijdeneut.nl
• Een kinderfeestje start om 14.00 uur en eindigt
om 17.00 uur.
• Het kinderfeestteam bepaalt wanneer de
pizza’s gemaakt worden of de pannenkoeken
geserveerd worden.
• De foto’s die gemaakt worden worden eenmalig
verstuurd via we transfer vanwege de grootte
van de bestanden.

• Ouders mogen bij het kinderfeest aanwezig zijn,
maar mogen ook elders Bij de Neut plaats nemen.
• Mocht een kindje een allergie hebben, dan
vernemen wij dat graag vooraf, zodat wij daar
rekening mee kunnen houden.
• Bij reservering graag de naam van de jarige,
datum, aantal kindjes, leeftijd, thema, dinerkeuze,
e-mailadres en telefoonnummer doorgeven.
• Een kinderfeest kan uitsluitend gehouden
worden op woensdag-, vrijdag- en
zaterdagmiddag.

