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De meeste mannen tweeten vanuit een negatief perspectief wanneer gevraagd wordt wat 
het leukste is aan kinderfeestjes: “het einde” – “Dat het bij een ander is”- “dat het maar 
1x per jaar is, als je mazzel hebt”. Je huis is een ravage, de veiligheid van je huisraad 
komt in het geding en de kinderen zijn hysterisch of opgewonden. Van plezier en geluk 
is vaak weinig te bekennen. 
Vrouwen liggen na afloop vaak uitgeput en uitgewoond op de bank en worden met 
regelmaat beloond of afgekocht met een Welness-weekendje, een tripje naar Maastricht 
of Londen. Dan volgend jaar toch maar weer iets buitenshuis boeken? Maar de meeste 
zaken zijn weinig origineel, er ontstaat een competitie voor het leukste evenement, maar 
intussen is al het persoonlijke verdwenen en heb je eerder eenheidsworst dan 
persoonlijke aandacht. 
Maar het kan ook anders. Blije kindjes, enthousiaste ouders en nog weken wordt er 
over het feestje gesproken en krijg je complimentjes. Is dit niet wat voor jou? 
 
 
Met onderstaande tips ben je al een eind op weg. Daarnaast ontvang je nu maandelijks 
de Nieuwsbrief van De Kinderfeestjes Expert met tips voor het eenvoudig organiseren 
van succesvolle Kinderfeestjes. 
 
 
 

 Tip 1: GENODIGDEN 
bedenk van tevoren wat je wil. Wat is het doel, wie zijn de genodigden?  
Gaat het om alleen kinderen, of is er ook familie. Zijn de vriendjes uit de buurt ook 
uitgenodigd? 
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Dit doel verschilt per kind, per leeftijd en tussen jongens en meisjes. Een gemengd 
feestje is anders dan 7 knulletjes van 6 jaar. En wanneer ook Opa en oma er zijn, 
krijgt een feestje een ander karakter. Houd er rekening mee dat niet iedereen goed in 
een groep past. We gaven het eerste kinderpartijtje, even niet opgelet en er was een 
aantal kinderen in tranen omdat het “baasje”, niet de jarige overigens, de boel had 
opgejut en andere kinderen niet mee liet doen. 
Je moet overal oren en ogen hebben, als je het gladjes wilt laten lopen. 
TOP Kies het aantal genodigden zelf en wees hier consequent in naar je kind. Bekijk 
hoeveel ruimte je hebt en hoeveel hulp. Kijk ook naar je kind; wordt dit 5 jaar, dan 
zijn 5 kindjes echt voldoende. Je moet ze bezighouden, begeleiden en anders komen 
ze aandacht tekort en loopt het uit de hand. 
 
 
 

 Tip 2: PLANNING 
Bedenk het op tijd; een week van te voren is echt tekort om een leuk feestje te 
organiseren, zonder dat er stress ontstaat. Houd er rekening mee dat er ook andere 
kinderen jarig kunnen zijn. Het voorjaar is altijd druk en dan zijn er ook vaak lange 
weekenden die uitvallen, zoals Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Direct voor een 
vakantie is ook niet handig. Soms is het slim om even met andere ouders te 
overleggen: wij zijn van plan om het dan te doen- wanneer doen jullie het? 
TOP zorg dat de uitnodigingen 2-3 weken van te voren worden uitgedeeld. 
Afhankelijk van je beschikbare tijd moet je dus minstens een maand van te voren 
bedenken wat je wilt en of je dat in die tijdspanne kan behappen. Als je hulp nodig 
hebt, overleg dan voor dat je een datum prikt. 
 
 
 

 Tip 3: TIMING & AANTAL 
Een verjaardag wordt vaak meerdere keren gevierd: in het gezin, met andere familie, 
op school/ kinderdagverblijf en eventueel op de naschoolse opvang/sportclub. Dat 
betekent 2 of 3x trakteren, taart eten, veel snoep en nog veel meer cadeautjes. Houd 
rekening met de hoeveelheid die een kind aan kan en maak een keuze of dat 
allemaal nodig is op dezelfde. Zeker als een kind nog klein is, kan het al snel teveel 
zijn. Als je kind op een schooldag jarig is en je geeft de pakjes bij het ontbijt, is er 
meestal geen tijd om er meer mee te spelen en wordt er niet (goed) gegeten. 
TOP Bedenk wat het beste tijdstip is om zelf je cadeautjes te geven, zodat er volop 
aandacht is en er direct mee gespeeld kan worden. 
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 Tip 4:WAT 
Veel stress ontstaat omdat je na het taart eten niet weet wat je moet doen. Om een 
feestje gemakkelijk structuur te geven, is het verstandig een thema te kiezen. Maak 
het jezelf daarbij niet te moeilijk. Als jezelf niet van spelletjes houdt, is het slimmer 
om hulp te regelen die het wel leuk vindt. 
Wanneer je een thema kiest, heb je een rode draad en die kun je doortrekken naar 
de uitnodigingen, taart, traktatie op school. Daarmee wordt het één geheel en kun je 
ook makkelijk iets weglaten dat eigenlijk niet goed in het thema past. Je kunt hier 
heel goed in sturen, of een alternatief bedenken wanneer jij je er niet in kunt vinden. 
Wil je dochter een “Disney-Prinsessenfeestje maar vind jij dit te roze en te zoet, geef 
dan een “Kastelenfeestje”, dat heeft niemand en dan wordt het gelijk bijzonder en er 
kunnen ook jongens worden uitgenodigd. 
TOP Kies zelf, of geef de keus uit twee thema’s. Bedenk goed wat binnen je vermogen 
ligt. Ben je zelf bang voor spinnen of in het donker, dan is een Horrorfeestje wellicht 
niet zo’n goed idee. 
 
 
 

  Tip 5:WAAR 
Veel ouders zien er tegenop dat het hele huis overhoop gehaald wordt. Wanneer je de 
kinderen alleen hun gang laat gaat, verlies je de regie. Je kunt gemakkelijk sturen 
door te zeggen waar het feestje wordt gevierd; alleen in de woonkamer/ keuken of 
ook op de kamer van het kind. Kamers van ouders, andere kinderen en werkkamers 
zijn gewoon taboe. Wanneer je zorgt voor een goed afgestemd programma, kun je tijd 
inruimen om nog even te spelen. Baken dit goed af, anders loopt je planning in de 
soep. Als je ze goed bezighoudt en veel te doen geeft, is er ook geen tijd voor het 
afbreken van je huis of ruzie. 
TOP wanneer een kind vraagt of ze de kamer van de jarige mogen bekijken, zeg je dat 
je eerst nog  wat spelletjes gaat doen  (of een knutsel etc). Als er daarna nog tijd is, 
kan er nog even gespeeld worden. 
 
 
 

  Tip 6: ETEN 
Soms komen kinderen geheel misselijk terug van een feestje, zijn ze erg druk en 
kunnen ze niet slapen  Houd er rekening mee dat je kind andere dingen krijgt 
aangeboden dan thuis; dit geldt ook voor de genodigden als jij het feestje geeft. Heel 
veel snoep zit vol suikers, zoetstoffen, conserveringsmiddelen en kleurstoffen. Veel 
kinderen kunnen hier niet goed tegen, worden superdruk (vergelijk ADHD) of driftig. 
Denk goed na wat je aan wilt bieden en wanneer. 
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Afhankelijk van het soort feestje, kun je een aantal keer wat aanbieden. 
1. Taart en limonade/ sap na de cadeautjes bij binnenkomst, of pannenkoeken, 

poffertjes of tosti’s als de kinderen meekomen uit school. Sommige kinderen 
lusten geen taart; zorg dat je een koekje/ rozijntjes hebt als alternatief. 

2. Pauzemoment; belangrijk dat je hier aan denkt; even nog wat drinken en eten; 
popcorn uit de magnetron, rozijntjes of wat schoongemaakt fruit (aardbei, 
appeltjes, banaan, druiven) doen het altijd goed. 

3. je kunt ook kiezen voor een vroege avondmaaltijd; bijvoorbeeld friet, kipkluifjes, 
borrelhapjes, visfrietjes/kibbeling of pizza (salami!). Je hebt er wel wat werk aan, 
maar je eigen kinderen hebben ook gegeten en zijn daarna ook minder hyper. 
Informeer of er kinderen zijn die iets niet lusten of mogen eten. 

TOP Maak een verdeling en zorg dat iemand het eten verzorgd. Je kunt niet helpen 
met knutselen en intussen friet bakken. 
 
 
 

  Tip 7: HULP 
Hoeveel hulp je nodig hebt, hangt af van je ambities, het aantal kindjes en de leeftijd. 
Kleintjes hebben meer hulp nodig, bij knutselen en spelletjes dan wat oudere 
kinderen. Sommige kinderen vinden niet alles leuk, dwing ze niet, maar laat ze niet 
uit de kamer vertrekken. 
TOP Tot 5 kindjes, heb je genoeg aan 2 personen; 1 voor de regie en een voor de 
catering. Zorg dat de keuken weet wat het schema is, of er dingen worden geskipt en 
wanneer er wat klaar moet staan.  
Bij oudere kindjes, meer dan 5 of meerdere activiteiten, is het handig om extra 
handen te hebben. Vraag een tante, oppas of ouder nichtje. Je kunt dan ook 
gemakkelijk zorgen dat er foto’s worden gemaakt, in je eentje lukt dat vrijwel niet. 
 
 
 

 Tip 8: GET ORGANISED 
Het klinkt heel simpel, maar als je alles bij de hand hebt en je niet hoeft te zoeken, 
dan gaat het als vanzelf. Het is vervelend als de kinderen hun jassen en tassen niet 
kunnen vinden, of een verkeerde knutsel of goodiebag mee naar huis nemen. Als een 
kind niet meer weet wat zijn beker is, moet je een nieuwe pakken en misschien zijn 
de themabekers dan op. 
TOP  NAME IT! Schrijf de namen van de kinderen op de bekers met een stift ( niet 
aan de rand of onderkant!), schrijf de naam op de achterkant van de knutsels of plak 
er een stickertje op met de naam, als je iets mee wilt geven, zet er dan een naam op 
zodat niemand wordt overgeslagen. Vergeet je eigen kind(eren) niet. 
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  Tip 9: AFSLUITING 
Zorg voor een duidelijk einde van het feest, zodat je eigen kind(eren) ook weten 
wanneer het feestje over is. Bedenk van te voren afhankelijk van het feestje of en wat 
er nog gegeten moet worden. Bekijk samen de cadeautjes en kijk waar ze zelfstandig 
mee kunnen spelen, zonder dat het een chaos wordt of dat het uren duurt. 
TOP Zorg voor een afsluitende activiteit bijvoorbeeld een presentatie aan de ouders; 
een dansje of een ander passende act bij het thema. Je kunt duidelijk maken dat het 
feestje is afgelopen door de jassen en overige zaken bij elkaar te zoeken en aan de 
ouders te geven. Eventuele goodiebags zijn voor thuis. 
 
 
 

  Tip 10: NAZORG & EVALUATIE 
Bedank je hulp met een aardigheidje. Dat kan een flesje wijn zijn, een bos bloemen 
of een cadeaubon. Maar je kan ook zorgen dat de jarige een mooie tekening heeft 
gemaakt. Als je foto’s hebt gemaakt en die door wil sturen, vraag dan de e-
mailadressen op. Maak een selectie uit de foto’s en denk na over het formaat dat je 
wilt versturen. 
Bedenk (hoeft niet dezelfde dag/avond) wat goed heeft gewerkt, wat beter kan en 
welke situaties je een volgende keer wilt voorkomen. Schrijf dit op je 
planningsschema en bewaar het voor het volgende feestje. 
TOP Geef een kaartje met je e-mailadres mee met de vraag om een mail te sturen als 
er belangstelling is voor foto’s. Als je geen mail krijgt, hoef je er niet verder 
achteraan. 
 
 
 
Met bovenstaande tips, kun je gemakkelijk een succesvol kinderfeestje geven. In 
onze maandelijkse nieuwsbrief ontvang je nog meer tips en wordt je op de hoogte 
gehouden van onze producten en ontwikkelingen. Wanneer de website klaar is, krijg 
je persoonlijk bericht. 
 
 
 
Veel succes en plezier bij het organiseren van je volgende kinderfeestje! 
 

Katja Bloem 
De Kinderfeestjes Expert 
 
Voor vragen en informatie: 
kinderfeestjes.expert@gmail.com 
 

 


