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Het is niet toegestaan om dit draaiboek te
verkopen en / of door te verkopen.

Het is tevens niet toegestaan om de inhoud
van dit draaiboek te verkopen of openbaar

te maken.

Disclaimer

De auteur van dit Draaiboek en De Kinderfeestjes Expert zijn  op
generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de adviezen die in dit
Draaiboek worden gegeven. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk
voor de veiligheid in huis, de veiligheid bij het hanteren van gereedschap
en kook gerei en de veiligheid van uw kinderen en gasten.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van de auteur en De Kinderfeestjes Expert worden
gekopieerd, gefotografeerd, vermenigvuldigd of met de hand worden
overgeschreven, met inbegrip van gebruik van internet, floppy, cd, cd-
rom, dvd, mp3, enzovoorts en andere toekomstige middelen. Dit
Draaiboek is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Amstelveen september 2013
Katja Bloem
De Kinderfeestjes Expert
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Voor mijn kleine en grote helden

die telkens weer voor inspiratie en verwondering zorgen
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Inleiding
Hartelijk gefeliciteerd! Uw zoon of dochter is binnenkort jarig en u geeft een
kinderfeestje.

Voor u ligt het Draaiboek Kook Workshop voor een kinderfeestje.  Met deze
handleiding heeft u hèt recept om zelf een fantastisch feestje te organiseren.

Net zoals bij een recept neemt u het draaiboek als leidraad.
U kunt onderdelen aanpassen, weglaten of toevoegen, afhankelijk van uw
wensen, ervaring en persoonlijke smaak. Als ouder/ verzorger1 bent u de
chefkok.
Dit  is gericht op het geven van een feestje bij u thuis. Maar kan met enige
aanpassingen en improvisatietalent ook worden toegepast op feestjes buiten of
op en speciale (gehuurde)locatie.

Als u denkt meer hulp nodig te hebben bij de organisatie van uw feestje, dan
kunnen wij u daarbij natuurlijk helpen. U neemt dan contact op over een van de
Diamond- of Gold-pakketten. Wacht hiermee niet te lang, anders heeft u kans
dat de gewenste datum niet meer vrij is.
www.kinderfeestjes-expert.nl/contact-met-dekinderfeestjesexpert/

Leeftijd: Dit feestje is geschikt voor jongens en meisjes van 6-12. Afhankelijk
van de leeftijd, kunt u de activiteiten aanpassen.

Middelen: Dit  is zo opgebouwd dat u met eenvoudige middelen een succesvol
feestje kunt geven. Dit kan gemakkelijk voor weinig geld. Veel knutselartikelen
zijn verkrijgbaar bij (voordeel)drogisterijen of kledingsupers. Ook bij
winkelketens als Action, HEMA, V&D en Ikea zijn vaak voordelig spullen te
krijgen. Let ook op uitverkoop na bijvoorbeeld Carnaval of Halloween. Ook de
Markt levert vaak gunstige aanbiedingen op.

Op internet zijn aanvullende materialen als kleurplaten, mandala’s en allerlei
voorbeeldjes vaak gratis verkrijgbaar. Het hoeft alleen nog even geprint te
worden.
Als u dit teveel werk vindt, zijn sommige van deze extra’s ook verkrijgbaar via de
website. Bij de omschrijving van het Draaiboek wordt aangegeven wat de extra
mogelijkheden zijn voor aanvulling en uitbreiding. Dit varieert van inhuur van
een schminker, goodie-bags of complete verzorging van uw feestje. Hier worden
wel extra kosten voor berekend. Wekelijks worden nieuwe items toegevoegd.
Neem contact op als uw wens er niet bij staat, we gaan er vanuit dat we u van
dienst kunnen zijn met onze service op maat.
Ga naar www.kinderfeestjes-expert.nl/contact-met-dekinderfeestjesexpert/

1 Daar waar ouders staat kan ook gelezen worden ouder/ verzorgers/ verzorgers/grootouder(s). Voor de
leesbaarheid is gekozen voor ouders.
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Dit Draaiboek helpt u eenvoudig door de voorbereiding van uw feestje heen en
zorgt dat u zonder stress het feestje kunt begeleiden. Zo kan iedereen, zowel de
gasten, de jarige als de ouders genieten op het feestje zelf.

Dit Draaiboek is opgebouwd uit een aantal elementen:

1. Keuzes: wanneer, waar , wat, gasten, eten
2. planning: datum, tijdstip, tijdsduur, eten, hulptroepen
3. tijdsframe: uitnodiging, traktatie, voorbereiding, aankleding
4. uitwerking van het Thema: activiteiten binnen tijdsduur en evenwicht
5. doorloopplanning en overzichten; hulpmiddelen

1. Keuzemomenten

Voordat je aan een feestje begint, is het goed om eerst een aantal keuzes te
maken. Deze zijn namelijk bepalend voor de verdere invulling van een feestje.

WAT
De eerste keuze is al gemaakt, namelijk het thema. Dat is heel belangrijk,
daarmee geef je richting aan een feestje en heb je de rode draad eigenlijk al te
pakken. Hoe meer je de losse onderdelen verbindt met het thema, hoe meer het
een geheel wordt en hoe makkelijker je er dingen “aan kunt hangen”. Dat kost
dan weinig energie meer.

WIE
Tweede vraag is voor wie is het feestje? Is het voor schoolvriendjes en
vriendinnetjes of komen er ook buurtkinderen of van de (sport)clubs?

HOEVEEL
Hoeveel kinderen wil je uitnodigen? Dit is afhankelijk van de leeftijd, aantal
broertjes en zusjes en hulp die je hebt. Globale richtlijn leeftijd van het kind +1,
eventueel kun je broers en zussen ook nog iemand laten uitnodigen(afhankelijk
van de leeftijd)

WANNEER
Wil je een feestje direct uit school (kun je iedereen meenemen?), wil je liever op
woensdagmiddag of in het weekend? Wil je ‘s ochtends of juist in de middag en
blijven de gasten eten of juist niet?

Bij een kookworkshop is die laatste vraag gemakkelijk beantwoord; natuurlijk
willen de gasten eten wat ze zelf bereid hebben. Het gaat er bij dit feestje dan
ook meer om wat maak je voor welk tijdstip. Of pas je tijdstip aan op wat je wilt
maken (pizza op een ochtend feestje is misschien niet zo lekker). Op zich lijkt
eten misschien meer werk, maar geeft ook een bepaald soort rust. Bedenk dat je
eigen kind(eren) ook moeten eten en na een feestje heb je meestal geen zin
meer om dat te verzorgen. Als je een feestje met blijven eten geeft, heb je
hiervoor wel een extra persoon nodig. Je kan niet goed het feestje begeleiden en
in de keuken staan, ook al heb je alles voorbereid.

HOELANG
De tijdsduur is afhankelijk van de leeftijd, maar meestal is 3 uur inclusief een
maaltijd voldoende. Vaak duurt een feestje 2-2,5 uur.
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2. Planning
Het vaststellen van een datum voor een feestje is vaak afhankelijk van allerlei
zaken.

Houdt rekening met feestdagen, (sport)clubjes, vakanties, vrije dagen van
school, avondvierdaagse, feestdagen en andere jarige kindjes.

Overleg eventueel met andere ouders als je weet dat er veel kinderen tegelijk
jarig zijn. Kijk ook of er nog uitgedeeld moet worden op school of elders. Vooral
bij kleine kinderen tot 7 jaar adviseren wij feestje en uitdelen niet op dezelfde
dag te doen; dit levert vaak heel veel spanning op en maakt het plezier minder.
Er is dan ook minder gelegenheid om na te praten over hoe de traktatie op
school is ontvangen en hoe het was om de klassen/groepen rond te gaan.

Bedenk dat je ongeveer een maand van te voren dit soort vragen moet gaan
stellen en dat het verstandig is om uitnodigingen 3- uiterlijk 2 weken (afhankelijk
van vakanties/feestdagen) van te voren uit te delen/ te versturen. Bespreek op
school/opvang wanneer je wilt trakteren.

Als je hulptroepen nodig hebt, stem dan af voordat je een datum plant. Als je
hulp wilt van De Kinderfeestjes Expert, neem dan ook contact op voordat je
de uitnodigingen verstuurt. Zo voorkom je dat je dingen moet gaan omgooien of
dat de beoogde hulp niet beschikbaar is.
www.kinderfeestjes-expert.nl/contact-met-dekinderfeestjesexpert/
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3. Tijdsframe

In dit Draaiboek is een tijdsplanning opgenomen waarin alle activiteiten en acties
zijn opgenomen, zodat je niets kunt vergeten. Ook is een overzicht van het
programma bijgevoegd met de benodigde tijd

Aan de hand van onderstaand schema kun je snel je keuzes bepalen of je eigen
keuze toevoegen. Print het uit en voeg eventueel je eigen voorkeuren toe.

KOOK WORKSHOP  KEUZEMOMENTEN
KEUZES datum tijdstip gasten hulp
vul in

SUGGESTIES
TRAKTATIE Cupcake

koksmuts
Fruitspiesjes Seizoensfruit Hartige rolletjes

UITNODIGING Online greetz/
uitgenodigd.nl

Zelf  koksmuts/
pollepel/cupcake

HEMA/ supermarkt Boekhandel
feestwinkel

VERSIERING Slingers Ballonnen Keukenattributen
(speelgoed)

Allerhande

VERSIERING-2 Servetten
cupcakes

Bekers/bordjes Online pakketten Zelf tekenen

TAART Voorbeeld
cupcakes

Taart Popcakes
koekjes

Limonade

KLEURPLAAT Koksmuts Groente en fruit Fruitmandala Cupcakes/taart
CERTIFICAAT Zelf De Kinderfeestjes

Expert
Boekhandel
Feestwinkel

online

GOODIE-BAG Recycle
papieren tasjes

De Kinderfeestjes
Expert

Uitdeelzakjes online

GOODIEBAG-2 Knutsel/
Koksmuts

Certificaat Bouwplaat/kleurplaat Koekjes/cupcakes

BEDANKJE
HULP

Tekening door
de jarige

Certificaat
bekwame hulp

Fles wijn/ bloemetje cadeaubon

KNUTSELS Koksmuts Schort versieren Kleurplaat Bouwplaat
oven/doosje
cupcake

PAUZE ETEN Popcorn Limonade fruit Pakjes sap
AANVULLEND
ETEN

Rauwkost Extra pizza, knakkies,
gehaktballetjes,
frietjes

ijs

BAKKEN-1 Koekjes deeg-
zelf

Koekjes deeg
voorverpakt

Koekjes kant en
klaar

Cupcakes zelf

BAKKEN-2 Cupcakes
voorverpakt

Decoratiepennen Frosting /icing rolfondant

BAKKEN-3 Versiering –
topping

Voedselkleurstof Uitstekers en “lijm” kwasten

KOKEN-1 Pizza bodems pizzadeeg Turkse pizza’s shoarmabroodjes
KOKEN-2 Salami Tomatenpuree Geraspte kaas basilicum
KOKEN-3 courgetteplakjes olijven Groente spies Fruitspies
WINKELS Markt HEMA/Jamin Zeeman Xenos
WINKELS-2 Internet Action Wibra V&D/Bruna

Kijk voor extra inspiratie op http://pinterest.com/katjabloem/boards/
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Hieronder worden de keuzes die zijn samengevat in voorgaand schema meer
toegelicht. Het lijkt een heleboel, maar het schema leidt je er makkelijk
doorheen. En helpt je sneller beslissingen te nemen.  Zo kan je in een avond al
je hele planning rond hebben en hoef je het alleen nog maar uit te voeren.
Aan het eind van dit onderdeel vind je nog een overzicht per week waarin je zelf
kunt invullen wat je moet doen/regelen en wanneer.

Week 4: Keuzes maken
 keuze datum; tijd; tijdsduur. Overleg Hulptroepen/ De Kinderfeestjes

Expert.
 Kies de gasten, overleg met je kind hoeveel kinderen er mogen komen-

eventueel reserves
 Kies uitnodiging, maak zelf of bestel ze.
 Blijven de kinderen eten of niet; bij de Kookworkshop dus wel
 Hoeveel activiteiten ga je doen; past dit binnen de tijd
 Welke traktatie/ taart/cupcake past bij het thema.

Kijk voor extra inspiratie op http://pinterest.com/katjabloem/boards/
 Kijk of je een hele maaltijd wilt maken of losse gerechtjes. Knutselen is

ook bij dit feestje mogelijkheid
 Bij een workshop is het leuk om een certificaat of diploma uit te reiken

Week 3: Voorbereiding
 Hulp vastleggen
 Uitnodigingen versturen
 Keuze activiteiten uit het Draaiboek, zorg voor balans tussen knutsels en

kookactiviteiten
 In welke ruimte houdt je het feest- wat mag wel en wat mag niet. Maak

hier duidelijke afspraken met je kind over. Op het moment dat zij even
op hun kamer gaan spelen, kan je geen regie meer voeren. Je kan aan
het eind nog wat vrij spelen inplannen, maar dit is niet noodzakelijk. Bij
een Kookworkshop moet de maaltijd klaar anders kunnen ze niet eten

 Kijk wat voor accessoires je nodig hebt voor versiering.
 Kijk wat voor taart/traktatie past bij het thema. Als je de traktatie ook in

het thema aankleedt, wordt het nog meer een geheel.
 Bekijk of je iets mee wilt geven en of je zelf een goodie-bag verzorgt of

die wilt bestellen. Als je knutsel maakt, geef je die natuurlijk mee. Een
kleurplaat is ook altijd leuk,of een speciaal doosje om  bijvoorbeeld een
cupcake in mee te nemen.

 koop benodigdheden voor de koksmutsen
 Bedenk goed wat je kunt en wilt laten koken en of het nodig is om zelf

alvast een deel voor te bereiden. Bij deze workshop is extra hulp
eigenlijk noodzakelijk. Uitproberen is handig als je voldoende tijd hebt.
Je kunt er ook een weekend activiteit van maken.

Week 2: Boodschappen
 Kijk naar kleurplaten, doosjes en andere voorbeelden op internet
 Print de kleurplaten ea. voor het feestje of de goodie-bag
 Print eventuele diploma’s of certificaten als je ze nog niet hebt besteld
 Kijk of je een klein cadeautje kan vinden bij de drogisten of

voordeelzaken
 Maak een lijst voor het eten
 Maak een lijst voor de traktaties op school
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 Koop nog slingers, ballonnen, feesthoedjes, bordjes en servetten.
 Maak eventuele versiering in het Thema.
 Koop een aardigheidje voor je hulptroepen of laat je kind een mooie

tekening maken.
 Bestel de taart/cupcakes of haal de benodigdheden in huis als je zelf

gaat bakken
 Vergeet de cadeautjes voor de jarige niet als je die nog nodig hebt

Week 1: Planning en uitvoering
 Zorg voor popcorn, rauwkost, snoep en limonade- 7 dagen tevoren
 Zet de spullen weg waar je zuinig op wilt zijn – 3 dagen te voren
 Maak/koop/bestel de traktatie voor school -2- 3 dagen te voren
 Print of schrijf stikkers met de namen van de gasten om op de knutsels

te plakken- 2-3 dagen te voren
 Print de namenlijst uit waar de telefoonnummers op kunnen, zodat je

ouders kunt bereiken als dat nodig is -2 dagen tevoren
 Zet de spullen per activiteit klaar in een doos/bak/mand – 2 dagen te

voren
 Print de doorloopplanning uit en zet de tijden erbij-2 dagen te voren
 Bereid de koksmutsen knutsel voor- 2 dagen te voren
 Haal de boodschappen voor het eten 1-2 dagen van te voren
 Maak de taart/ cupcakes of haal deze op- 1 dag tevoren
 Versier het huis 1-2 dagen te voren
 Zet de bekers en bordjes klaar; zet namen onderop de bekers (niet aan

de onderzijde)- dag zelf
 Zet de goodie-bags klaar met namen; stop eventueel een klein

cadeautje, snoepje of kleurplaat er in- dag zelf
 Leg eventueel plastic boodschappentassen met naamstikkers klaar,

zodat je snel de jassen weer terug kunt vinden –  (heel handig als er
luizen zijn op school  dag zelf

 Leg de eventuele prijsjes, certificaten of diploma’s klaar. Vul de namen
in – dag zelf
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WAT DOE IK WANNEER- AFSTREEPLIJST
week 4 van
tevoren

week 3 van
tevoren

week 2 van
 tevoren

1 week van
tevoren

datum
Label Keuzes Voorbereiding boodschappen Planning/

uitvoering
Datum/tijd/
duur

Hulp vastleggen Internet-
kleurplaten
cakedoosjes

Popcorn
Snoep
Rauwkost
limonade

7d

hulp Uitnodiging
versturen

Printen kleurplaten
etc.

Ruim
kwetsbare
spullen op

3d

Aantal
gasten

Keuze
activiteiten

Print /bestel
certificaat

traktatie 2-3d

Reservegast
en

Ruimte in huis Kleinigheid
goodie-bag

Stikkers
met namen

2-3d

Uitnodiging Soort accessoires Lijst eten Print
namenlijst

2d

Blijven eten Soort taart Lijst traktaties Benodigdhe
den per
activiteit in
doos/bak

2d

Aantal
activiteiten

Soort traktatie Traktaties
bestellen

Print
doorloop-
planning
Boeg tijden
toe

2d

traktatie Goodie-bag Slingers/ballonnen
/servetten/bekers

Voorberei-
den
koksmutsen

2d

Knutsel Materiaal
koksmuts

Versiering maken Boodschapp
en eten

1-2d

3 gangen/
losse
gerechtjes

Materiaal
schorten

Cadeautje hulp Maak taart
of haal deze
op

1-2d

certificaat proefkoken Tekening hulp Versier het
huis

1-2d

Bestel
taart/cupcakes

Klaarzetten
bekers/bord
jes

Dag
zelf

Boodschappen
taart/cupcakes

Goodie-
bags met
naam

Dag
zelf

Cadeautjes Jarige Plastic
tassen voor
jassen met
naam

Dag
zelf

Prijzen/certi
ficaten
klaarleggen

Dag
zelf

Namen op
certificaten

Dag
zelf

Leg Cadeau
hulp klaar

Dag
zelf
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4. Voorbereiding

Belangrijk is dat je een aantal dingen doet voorafgaand aan het feestje om in
de stemming te komen. In dit onderdeel bespreken we de uitnodiging, traktatie
en het versieren van je huis/ locatie

Uitnodiging

De pret begint al bij de uitnodiging. Natuurlijk kun je gewone uitnodigingen
kopen in de boekhandel of in een internetwinkel.
Maar natuurlijk kan je ze ook zelf maken; dit kan ook online
Als je de uitnodiging in een enveloppe meegeeft kan je de enveloppe eenvoudig
versieren. Teken er met stift een koksmuts op en laat je kind de naam van de
gast er op zetten.. Je kunt ook het plaatje van de koksmuts uit het draaiboek
nemen, dit printen, uitknippen en er op plakken.

Veel kinderen stoppen allerlei papieren van school onderin de tas. Soms zitten
die er dagen of weken in.
Houdt er rekening mee dat de ouders de uitnodiging niet hebben gezien. Vraag
in de uitnodiging specifiek om een reactie. Als je na een week niets gehoord
hebt, vraag dan na op school.
Je kunt er ook voor kiezen om de uitnodigingen per post te versturen, of ’s
morgens aan de ouders mee te geven. Gebruik wel de laatste adressenlijst. Wij
hebben wel eens een feestje gemist omdat de uitnodiging naar een oud adres
was verstuurd.
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Tip 1: Maak een foto van je kind met kokskleren aan of een schort en een
bakblik
Tip 2: Kies een afbeelding van koekjes of een cupcake
Tip 3: maak een foto van de ingrediënten die je gaat gebruiken of kies een

afbeelding op internet.
Tip 4: Gebruik een van de bijgeleverde uitnodigingen

Met de bijgeleverde sjablonen print je eerst de voorkant en daarna het zelfde
vel aan de achterkant. Neem wat dikker papier minstens 90 en beter nog 100-
120 grs

Tekst - wat moet er op de uitnodiging?
Wanneer is het feestje
Hoe laat is het feestje
Waar is het feestje- adres en telefoonnummer
Hoe laat kunnen ze worden opgehaald
Vertel dat de kinderen gegeten hebben
Vraag om bevestiging (rsvp)
evt. Moeten ze speciale kleding meenemen
cadeautip
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Traktatie
Er zijn heel veel mogelijkheden voor traktaties. Op de meeste scholen wordt
verzocht om gezond te trakteren, soms is het verplicht.
Pas de porties aan de leeftijd van je kind aan.
Chips, ijs, cakejes, taart, snoepzakjes zijn niet gezond. Sommige scholen geven
ongezonde traktaties mee naar huis.

Als je kinderen wat groter zijn kunnen ze zelf meehelpen. Je kunt dit het best op
de dag zelf doen. Overleg van te voren met de juf wanneer je wilt uitdelen. Soms
zijn er meerdere kindjes jarig of is het een drukke dag en moet er bijvoorbeeld
gezwommen worden. Als het warm is vraag dan of de traktatie in de koelkast
mag staan.
Houd rekening met het feit dat veel kinderen met bepaalde geloofsovertuiging
geen varkensvlees eten.

Fruitspiesen, groentespiesen, fruitsalade, hartige cupcakes zijn voorbeelden van
gezonde traktaties. Kijk ook naar fruit van het seizoen: in de zomer kun je een
plak watermeloen in driehoekjes snijden en op een ijsstokje doen; je hebt dan
watermeloen-nepijsjes. In de winter is een versierde appel,banaan of mandarijn
erg leuk. Er zijn ook allerlei bedrijfjes op internet die traktaties verzorgen.

Tip: plakband blijft niet zitten op mandarijntjes. Je kunt het beste dubbelzijdige
plakkussentjes gebruiken die voor 3D-kaarten worden gebruikt. Je met de
mandarijntjes ook even wassen; er zit een soort waslaagje op, waardoor er
nauwelijks iets op blijft plakken.
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voor nog veel meer inspiratie kijk op http://www.pinterest.com/katjabloem/traktaties/
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Versieren

Je huis versieren maakt een feestje leuk aangekleed. Koop online of in de
feestwinkel slingers of accessoires die bij je thema passen.

Je kunt het ook zelf maken.

Neem wat extra vellen  karton en teken daar bijvoorbeeld een cupcake, taart,
koksmuts, ovenhandschoen of pollepel op. Laat ze versieren door je kind(eren)
en hang ze aan de muren of op het raam.

Hang ballonnen op
Tip1: er zijn plastic beugels te koop waaraan je ballonnen kunt vast maken en
ook stokjes voor 1 ballon. Neem 2 of meer van deze stokjes en plak ze met
plakband aan de stoel van de jarige.
Tip 2: Maak de ballonnen vast aan een vlaggenlijn met clips die je op zakken en
zo kunt zetten (blokker, Ikea). Gaat super snel en ze zij er ook zo weer  af. (na
afloop feestje: touwtje er om en naar de kamer van de jarige)

Geef de jarige een Hawaïslinger en hang het opblaascijfer op dat bij de
verjaardag past.

Je kan de stoel ook versieren met slingers of serpentines

Wat ook grappig is om een slinger of gekleurde waslijn te nemen en daar keuken
attributen aan te hangen, bijvoorbeeld koekjes uitstekers (die je niet nodig hebt)
of pollepels. Kijk ook even bij het speelgoed van je kinderen. Staat supergrappig.
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Het feestje kan beginnen-Toelichting op het thema.
Je kan aan het begin van het feestje vertellen wat de bedoeling is, wat jullie
gaan maken en wat de volgorde is. Leuk is om iedereen welkom te heten bij
de Kookfabriek of restaurant [gebruik je achternaam of een deel daarvan;
welkom bij Restaurant Chez Jansen of welkom op Kookfabriek de Boer].
Gedurende de workshop kun je wat dingen vertellen en zo nu en dan wat
(Quiz)vragen stellen.

Wat gaan we koken/ bakken
Heel belangrijk is natuurlijk om een keuze te maken van wat je wilt gaan
doen. Koekjes bakken en versieren; popcakes of cupcakes maken of een
hele maaltijd.
Stem dit af op de leeftijd van je kind. Dit feestje is niet geschikt voor
kinderen van 5 jaar (of jonger); je hebt dan 1 op 1 begeleiding nodig en die
kan je niet bieden.
Je eigen pizza maken is ook heel leuk; je kunt dit ook combineren met
koekjes of cupcakes afhankelijk van de leeftijd en de duur van het feestje.

Voorbereiding algemeen
Bij deze workshop heb je een grote tafel nodig. Heb je geen tafel; kijk dan
of je een picknicktafel kan lenen of huur een(bier)tafel met 2 banken. Zorg
dat je er om heen kan lopen om te helpen.
Stel je programma samen; wanneer je de tijdsduur invult, zie je vanzelf
hoeveel er in een feestje past omdat er altijd vaste onderdelen zijn.
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TIJDSCHEMA
Activiteit Duur eindtijd Keuken opmerkingen
Taart, limonade
en cadeautjes

½ uur 15-
15:30

Grote kannen
met limonade;
pakjes sap

Bekers  of rietjes
met naam

Introductie 5 min 15:35 afruimen Bekers bewaren
Knutsel 25 min 16:00 Pak benodigdheden

uit bak; meten en
nieten met 2 pers.

Schorten uitdelen 5 min 16:05
Koekjes/cupcakes
versieren

30min 16:35 Popcorn maken Koekjes, cupcakes op
tafel zetten

Koekjes bakken
en versieren*

60 min 17:05 Popcorn maken
Koekjes in de
oven

Pauze 10 min 16:45 Popcorn en
limonade

Afruimen koekjes
Toilet?

Pizza versieren 30 min 17:15 Kaas, salami,
courgette, olijven
in bakjes,
pizzabodems
evt ook
tomatenpuree,

1 in de keuken bij
oven; 1 bij de tafel
Naam op bordjes

Rauwkost spiesen 10 min 17:25 Tomaat,
komkommer,
mini mozarella

Als pizza’s in de oven
zijn

eten 20 min 17:45 Bak al wat extra
pizza van te
voren
limonade

Afscheid 11-15
min

Goodie-bags met
cupcakes/koekjes
certificaat

* pauze tijdens koekjes in de oven

Als je het programma invult als hierboven, zie je eigenlijk dat je maar
weinig tijd hebt. Vooral cadeautjes en taart kosten veel tijd, maar zijn een
belangrijk onderdeel. Niet iedereen komt tegelijk en sommige gasten
komen later of te laat. Hoe jammer het ook is, na een half uur moet je
gewoon beginnen, anders kom je in de knoei met de tijd.
Deze workshop vult gemakkelijk een feestje van 3, 3,5 uur. Dat is eigenlijk
ook het maximum. Langer kunnen de kinderen de aandacht niet vasthouden
en ze worden moe en vaak minder goed hanteerbaar. Je moet dan ook
teveel politieagent spelen.

Maak een keuze of je alleen wilt bakken of koken of een combinatie wilt
maken.
Ook als je zelf geen keukenprins(es) bent, is deze workshop geschikt. Er
zijn een heleboel halfproducten te koop waarmee je een leuk feestje kunt
geven.
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Begin van het feestje
Als de kinderen worden  gebracht, schrijf dan de telefoonnummers op. Leg
een lijst bij de deur. Zo kom je niet voor verrassingen te staan in geval van
nood. Als je de kinderen meeneemt uit school, zorg dan voor een klasselijst
met telefoonnummers of vraag het aan de ouders.

Je kunt alle jassen in aparte plastic tassen doen met de naam erop. Zo vind
je aan het eind van het feestje alles weer snel terug en is de kans kleiner
dat iemand wat vergeet.

Cadeautjes uitpakken
Je kunt van het uitpakken van de cadeautjes een spelletje maken. Dan
moet je er wel extra tijd voor rekenen afhankelijk van het spelletje 10-20
min. Extra. Het kost wel een groot deel van de beschikbare tijd en zeker bij
een workshop vinden wij dat minder geschikt.

Wil je het tòch doen, hier enkele suggesties.

○ Geef de kinderen bij binnenkomst een nummer en zeg dat ze het
goed moeten onthouden. Als je aan de cadeautjes toe bent mag
degene met nr. 1 of het hoogste nummer beginnen. Je kunt de
jarige ook nummers laten noemen.

○ Ga rond de tafel zitten en draai een rietje of eetstokje rond; degene
waar de punt naar wijst, mag het pakje geven

○ Ga in een kring zitten; laat de jarige de ogen dicht doen; wijs
iemand aan die legt het cadeautje achter de jarige en gaat weer
zitten. Zing intussen een eenvoudig liedje Happy Birthday ofzo. De
jarige mag de ogen openen en raden van wie het pakje is; daarna
mag het worden opengemaakt. Degene die het cadeau heeft
gegeven mag de volgende aanwijzen.

○ De jarige gaat naar de gang of keuken en alle gasten verstoppen
hun cadeautje. De jarige moet de cadeautjes zoeken

○  Jarige telt 1-7 wie mag mij een pakje geven; zo verder tot de
laatste (iet-wiet-waait-is eerlijk weg; de ander geeft)

○ Ieder kind gooit met een dobbelsteen. Als je 6 gooit, mag je je
cadeautje geven.

Kinderen vinden het erg leuk, maar het kost veel tijd; zorg voor een balans.
Als je alleen koekjes of cakejes gaat versieren, dan kan het wel, anders
overslaan.
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Taart eten
Na de cadeautjes komt de taart of wat je hebt uitgekozen. Je komt dan
alvast in de stemming.
Er zijn heel veel mogelijkheden om een bijpassende taart te krijgen. Maak
gebruik van internet en webwinkels die bijvoorbeeld vrolijke cupcakes
verzorgen. Of bak ze zelf. Bij het versieren kunnen de kinderen vast helpen

Maak gebruik van papieren of plastic bekers en schrijf daar de naam van de
gast op. Je kunt dan makkelijk de bekers weer terugvinden. Je kan ook
kiezen voor rietjes met een wimpel er aan, maar met rietjes vallen
kartonnen of plastic bekers vaak sneller om.

Zet twee grote kannen met limonade of sap neer. Je kan ook pakjes
vruchtensap nemen.

Extra leuk is het als je nu al eet wat je straks gaat maken. De kinderen
hebben dan alvast een voorbeeld. Dus als je cakejes gaat versieren; zorg
dan dat je in plaats van taart mooi versierde cakejes hebt. Zeg er wel bij
dat ze even goed moeten kijken, want dat ze het straks zelf ook gaan
maken.

Kinderen zijn altijd hongerig op feestjes. Ze vinden het vaak leuk om veel te
eten. Je kunt prima mini-cupcakes maken; vertel dan wel hoeveel ze er
mogen eten.
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Knutsel Koksmuts

Het leukst is om deze workshop te beginnen met een knutsel;
 het maken van je eigen koksmuts.

De materialen heb je al in huis (week 3 van te voren)
en de benodigdheden per kind heb je al
klaargezet (week 1)

Benodigdheden:
○ Wit karton; makkelijkst ca 50-70 (5 stroken per karton)

 2 of 3 vellen afhankelijk van aantal kinderen
○ Liniaal of rolmaat/ duimstok
○ Schaar
○ Wit crêpepapier 4 pakken
○ Nietmachine, Het liefst met een lange voet,

zodat je over de strook heen kan nieten.

Voor het versieren:
○ Stiften
○ lettersjablonen
○ stikkers en andere vrolijke zaken

Werkwijze - voorbereiding
1. Leg het karton in liggend formaat op tafel
2. Teken met potlood (en liniaal/rolmaat) 5 stroken van ca 10 hoogte uit

het karton; gebruik de hele breedte
3. Knip de stroken uit en pak het volgende vel
4. Knip een pak crêpepapier in stukken van ca 20 cm; er gaan dan 2-3

stukken uit een pak.
5. zet de benodigdheden voor versieren klaar in bekers en bakjes; zet dit

klaar in een kratje of kartonnen doos. Leg hierin de nietmachine en
extra nietjes. Plakletters zijn ook leuk om te gebruiken

6. leg het witte papier en karton op een veilige plek, zodat het niet vies
kan worden

7. TIP maak een voorbeeld zodat de kinderen op het feestje zien wat de
bedoeling is.
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Werkwijze op het feestje

1. geef ieder kind een strook en zet stiften, pennen en kleurpotloden op tafel
2. laat ieder kind zijn eigen naam op de strook zetten met mooie gekleurde

letters, help waar nodig
3. deel stikkers en andere versiering uit en laat dit op de strook plakken
4. niet het crêpepapier aan de kartonnen strook; plakband blijft niet goed

zitten en lijm wordt vaak niet netjes en geeft rommel op tafel.
5. pas de strook op het hoofd van het kind en niet het vast
6. vouw het crêpepapier naar binnen en vouw het samen.
7. niet het vast en vouw het terug; je hebt nu een geplooide koksmuts
8. het koken kan beginnen
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Knutsel doosje maken voor cupcake of zakje versieren
(ook voor koekjes)

Als je samen met de kinderen bakt, kun je als de cakejes/koekjes in de
oven staan een leuk meeneemdoosje maken. Op internet zijn er
verschillende te vinden die je als consument gratis kan downloaden.

Wij hebben een leuk oventje gevonden, waar je 1 cupcake in kan zetten en
meegeven. Superleuk, maar wel wat werk.
Kijk van te voren of iedereen goed kan knippen of knip de onderdelen alvast
uit.
Dit is veel werk, want de bouwplaat bestaat uit 3x A4 met verschillende
onderdelen. Het resultaat is prachtig; je kan dit ook uitprinten en meegeven
in de goodie-bag
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Vind je dit allemaal teveel werk, koop dan witte papieren boterhamzakken
voor cupcakes of cellofaan zakjes en labels voor koekjes.
De cupcakes met fondant plakken aan het cellofaan.
De witte zakken kunnen de kinderen zelf versieren met naam en stikkers.
De zakjes kunnen worden dichtgevouwen of met een knijpertje/paperclip of
stikkertje worden dichtgeplakt. Stikkertjes die gebruikt worden als
bladwijzer zijn hiervoor geschikt en het staat heel vrolijk.
De labels voor de cellofaanzakjes kunnen op dezelfde manier versierd
worden; vergeet het lint niet om ze dicht te binden of gebruik ook een
stikker
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Schorten
Bij deze workshop is het heel leuk om schorten uit te delen en eventueel
mee te geven als cadeautje.
Er zijn allerlei schorten te koop bij goedkope textielsupers en online, maar
meestal zijn ze toch wel een paar euro per stuk.
Er zijn ook schorten online te koop van ongebleekt katoen, die je eventueel
met textielstiften nog kunt versieren. Bedenk wel of je hier voldoende tijd
voor hebt; als je alleen koekjes of cupcakes doet, dan kan het wel. Anders
moet je misschien de koksmuts laten vallen, maar die is super makkelijk en
geeft fantastisch resultaat.

Je kunt ook zelf schorten maken. Dat kan van ongebleekt katoen of met een
leuk motiefje. Met een lapje van de markt heb je snel iets leuks.

Maar niet iedereen is even handig. Toch kan je met weinig middelen ook
zelf een schort maken.
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De benodigdheden kun je bij een textielsuper/ HEMA, handwerkzaak of op
de markt halen. Een naaimachine gaat sneller, maar het kan ook zonder. Je
kunt gekleurd band nemen (hoeft geen gordijnband te zijn, maar wel even
dik).

Wat heb je nodig?
 Theedoek, geruit of met leuk motief
 Gordijnband (of ander stevig band; niet te smal ca 3 cm breed)
 Drukkers die je door de stof slaat of eventueel gewone drukknopen

(maar die moet je er dan aan naaien en dat kost veel meer tijd).
 evt. 2 knopen
 evt. naaimachine.

1. neem de theedoek en leg hem in een ruit voor je
2. vouw de bovenste punt naar binnen.
3. stik dit vast of zet het vast met 2 knopen
4. neem een stuk van 50 cm van het gordijnband
5. zet dit vast met de naaimachine of maak het vast met de hand.

Eventueel kan je hier ook drukkers gebruiken die je er in moet slaan;
je hebt dan 2 extra nodig per schort.

6. sla 1 deel van de drukker in de rechter punt van de theedoek
7. sla het andere deel in de linker punt van de theedoek
8. Klaar! Past ook bij grotere kinderen en volwassenen met normaal

postuur
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Kleurplaten
Kleurplaten  en mandala’s zijn altijd leuk om mee te geven of om in de stemming
te komen als je het te veel werk vind om een koksmuts te maken

Zoek  bijvoorbeeld op cupcakes en kleurplaten en kies voor afbeeldingen.
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Bakken-1- Cupcakes

Er zijn verschillende manieren om te bakken en/of versieren en je kunt het jezelf
zo moeilijk of makkelijk maken als je wilt. Vind je dit heel leuk, maar denk je dat
je het niet aankan, boek dan  De Kinderfeestjes Expert voor hulp. Wij komen
graag helpen om je workshop een succes te maken.
Neem contact op met De Kinderfeestjes Expert op
www.kinderfeestjes-expert.nl/contact-met-dekinderfeestjesexpert/
om eenGold of Diamond Pakket te boeken. Dan komen we je gewoon helpen.

Grofweg zijn er 3 mogelijkheden:
○ Bak zelf
○ Bak met de kinderen
○ Koop bij de bakker-supermarkt of via internet

Als je met de kinderen bakt, zal dit meer tijd in beslag nemen en kan je geen
maaltijd meer koken. Las een pauze in tijdens het bakken en afkoelen; plan
eventueel een knutsel in (bijvoorbeeld doosje oven maken-zie knutsels). Ons
advies bak zelf of koop kant-en-klaar.

Als je zelf bakt, kun je dit 1-2 dagen van te voren doen. Als je vriezer groot
genoeg is, kun je de cakejes ook invriezen. Als je zowel voor het begin van het
feestje als voor het versieren cakejes wilt, heb je er veel nodig.
Bij mini cupcakes kun je afhankelijk van de leeftijd rekenen op 3-4 opeten en 3-4
maken. Zijn ze gewoon formaat dan volstaat 2 eten en 2 versieren.

Als je zelf bakt; zijn er ook verschillende mogelijkheden;
je koopt een zak cakejesmix bij de supermarkt/HEMA/Jamin/online. Vaak hoeft
hier alleen nog water of een ei bij
Je volgt een eigen recept
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Kopen
Ook als je cakejes koopt, betekent het niet dat het niet leuk of lekker is. Koop bij
je supermarkt of je bakker. Ook via internet is er van alles te koop.
Advies: gewone cake en geen chocolade. Vooral kleine kinderen vinden dat niet
allemaal lekker en het zou jammer zijn als ze het niet kunnen opeten.

Bak de cupcakes volgens recept of cakejesmix. Laat ze afkoelen voordat je gaat
versieren

In plaats van cupcakes, kun je ook muffins bakken. Daar gaat meestal niets op,
maar wel in. Achterin vind je een recept.
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Bakken-2 Koekjes
Net als bij cupcakes zijn ook hier verschillende opties mogelijk:

○ Bak zelf
○ Bak met de kinderen
○ Koop bij de bakker-supermarkt of via internet

Ook hier geldt bak je met de kinderen dan kost het meer tijd. Het is wel erg leuk
om te doen. Als de koekjes in de oven staan en afkoelen, hou je een pauze om
wat te eten en te drinken. Je kunt eventueel al een voorraadje koekjes bakken
zodat ze sneller kunnen versieren.

Als je zelf of met de kinderen koekjes bakt; er is ook kant-en klaar deeg
beschikbaar in het koelvak van de supermarkt of bij Ikea als seizoensproduct
(winter). Je bakt toch zelf, maar hoeft geen deeg te maken.

Je kunt ook kant-en-klare koekjes versiersets kopen bij de supermarkt. Dit is ook
vaak als seizoensproduct te koop.

Benodigdheden:
Voor deeg:
Volgens recept; kan 1-2 dagen van te voren; je kan deeg ook invriezen, maar
haal het er op tijd uit, anders krijg je het niet ontdooid.
Kant-en-klaar pakket
Half product; pak koekjes bij de supermarkt/Jamin/HEMA

Kookgerei:
Placemats
Gezeefde bloem
Bordjes met randje
Koekjes uitstekers 2-3 kind (eventueel lenen op school/buren)
Deegrollers (of kleine flesjes)
Bakblik (meerdere is handig)
Bakpapier

Het uitrollen van het deeg is meestal veel werk, en je hebt veel deegrollertjes
nodig of ze moeten op elkaar wachten. Heb je niet voldoende deegrollertjes, zorg
dan voor kleine water- of sapflesjes. Vul ze met water, dan zijn ze steviger. Zorg
wel dat de dop er goed op zit (eventueel dicht tapen) anders wordt het een
smeerboel.
Je kunt het deeg van te voren uitrollen op bebloemde placemats en met
huishoudfolie er tussen in de koelkast bewaren.
Je kunt het ook alvast uitrollen op lichtjes bebloemd bakpapier. Ze kunnen dan
voor de vorm nog een beetje uitrollen. Maak dan 2 of 3 stukken per kind van ca
10x10cm, laat het iets dikker dan nodig. Je kunt dan hun naam er opzetten als
het in de oven gaat en ze versieren hun eigen koekjes. Eventueel kun je vragen
of je bij de buren mag bakken.
In sommige (hetelucht) ovens kun je meerdere porties tegelijk bakken

Zet wat kleine bordjes met bloem neer, hier kunnen ze de uitstekers in
bebloemen en gaat het deeg makkelijker los.
Als je het uitrolt op een placemat, moet je alle koekjes afzonderlijk op het
bakblik leggen. Dit kost veel tijd.
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Als je deeg uitrolt op bakpapier; kun je uitsteken en het overtollige deeg
verwijderen. Als je genoeg tijd hebt, kun je dit opnieuw uitrollen- hangt ook van
het aantal helpers af. Anders verzamel je het en bakt later zelf. Bak van
verschillende kinderen tegelijk.

Gemiddeld ben je 20 min aan het uitsteken; 10-20 aan het bakken en 10
minuten voor het afkoelen. Als je intussen al kunt beginnen met een eerste
portie versieren hoef je niet zo lang te wachten
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Versieren

Cupcakejes
Deze kun je op verschillende manieren versieren
Glazuur (vaak bij pak of los verkrijgbaar)
Gelpennen/tubetjes
Rolfondant en lijm (Jamin)
Icing/frosting
Marsepein
Kleine kwastjes (hema of hobbywinkel)
Allerlei soorten versiering (HEMA, JAMIN, Xenos)

Marsepein is niet zo geschikt als je meerdere kinderen moet helpen; je kan dit
ook minder makkelijk voorbereiden. Glazuur geeft wel een mooi resultaat, maar
kinderen kunnen het vaak niet alleen; het is ook nogal plakkerig en dik. Je kan
er moeilijk mee tekenen.

Icing of Frosting is gemaakt van stijfgeslagen eiwit en poedersuiker. Je kunt
het wat dunner maken door wat citroensap toe te voegen. Je kunt een aantal
kleurtjes maken met behulp van voedselkleurstof. Icing is ook geschikt voor
Popcakes maar moet dan niet te dun zijn omdat het dan erg gaat druipen en het
niet netjes wordt.

1 eiwit stijf slaan
1 kop gezeefde poedersuiker -Beetje bij beetje toevoegen
Evt. kleurstof toevoegen

Rolfondant rol je uit met een kleine of kunststof roller op een placemat met
poedersuiker tegen het plakken
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.
Je hebt ook ministekers daar kun je kleine figuurtjes uit steken. Je kunt ook een
deel voorbereiden; je steekt dan de basis al uit en plakt die alvast op de
cupcakes. Kinderen kiezen dan zelf hoe ze hun cakeje opbouwen en kunnen
eventueel zelf ook nog wat uitsteken. Je rolt dan verschillende kleurtjes
rolfondant uit en snijdt dit in reepjes van ca 3-10 cm en geeft ze 3 kleurtje op
een stukje bakpapier

Je plakt dit met eetbare lijm (oa. Jamin) op de cupcake. Je kunt die lijm van te
voren aanmaken  met water en in de koelkast bewaren. Vlak van te voren nog
even doorroeren met beetje water en verdelen over kleine
kommetjes/eierdopjes.
Hoe klein ze ook zijn, ze maken de mooiste creaties.



Draaiboek Kook Workshop Hèt recept voor een uniek en succesvol kinderfeestje

©
32

Koekjes
Koekjes versier je met Icing/glazuur versierselen om te strooien en eventueel
met gelpennen om te tekenen.

Verdeel in kleine bakjes eetbare versierselen en maak de frosting in grote portie
(3 of 4 eiwitten) aan en verdeel deze over bekers. Voeg dan de kleurstof toe. Zet
in elke beker een kwast.

Als het te dik wordt, voeg dan enkele druppels citroensap toe (flesje-
supermarkt). Laat de kinderen hun koekjes beschilderen schilderen. Leg de
koekjes op een papieren bordje met de naam van het kind en laat ze drogen. Als
niet alle eigen koekjes versierd kunnen worden, doe die dan in een
cellofaanzakje.
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Bakken-3 Broodjes

Bij een lunchfeestje is het ook heel leuk om broodjes te bakken. Je kunt hiervoor
kant en klaar deeg nemen uit het koelvak of met een pak uit de supermarkt.
Bereid het deeg voor en laat het alvast rijzen. Verdeel het deeg in stukken en
laat de kinderen een broodje maken in een leuke vorm. Als ze een dunne sliert
maken. Kunnen ze die op verschillende manieren oprollen of vlechten.

Voeg eventueel nog wat zaadjes op pitten toe. Leg op bakblik met naam.
Geschikt: sesamzaad; lijzaad, zonnebloempitten, pompoenpitten, maanzaad,
kruidenmengsel.
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Zeer geschikt voor een middagfeestje. Je kunt eventueel ook mini
broodvormpjes gebruiken.

Voor de lunch kun je dan bijvoorbeeld zelf kleine broodjes bakken in een
muffinvorm (invetten en bebloemen of in cupcake papiertjes doen).
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Pizza Bakken

Pizza bakken is redelijk makkelijk. De beperkingen komen van je oven. Als je
een pizzasteen in je oven hebt, duurt het ca. 3 minuten voordat een pizza klaar
is. Bij een conventionele oven is dat 11-15 min. Bedenk hoeveel pizza’s je
tegelijk kan bakken.

Er zijn een aantal alternatieven mogelijk.

○ Je bakt met z’n allen 1 grote rechthoekige pizza en iedereen versiert een
deel.

○ Je koopt kleine voorgebakken pizza bodems en iedereen versier zijn
eigen

○ Je gebruikt turkse pizza’s uit de turkse supermarkt of grote
shoarmabroodjes (1/2)

○ Je steekt uit grote voorgebakken onbelegde bodems met een grote
uitsteker vormen uit en belegt die.

○ Je haalt kant en klaar pizzadeeg en rolt dit uit en maakt kleine vierkante
pizza’s op bakpapier (dit is lastig met een pizzasteen- je kan dan geen
papier gebruiken en moet ze losmaken om te bakken; dat is nogal
bewerkelijk)

○ Bakpapier is handig; je kan de naam van het kind er bij zetten
○ Je kan ook zelf pizzadeeg maken; bij de supermarkt zijn verschillende

pakketten te koop.

Vind je het te ingewikkeld? Neem snel contact op met
De Kinderfeestjes Expert op
www.kinderfeestjes-expert.nl/contact-met-dekinderfeestjesexpert/
om een Gold of Diamond Pakket te boeken. Dan komen we je gewoon helpen.



Draaiboek Kook Workshop Hèt recept voor een uniek en succesvol kinderfeestje

©
36

Geef iedereen een placemat met de gladde kant boven; zeef hier wat bloem op
of leg een stuk bakpapier neer afhankelijk van welke optie je kiest.

Beleg de pizza naar keuze: (zet dit in verschillende bakjes op tafel)
○ Tomatenpuree; dit is de basis
○ Salami, eventueel rundersalami of andere vleeswaren
○ Courgette, basilicum, olijven, paprika
○ Geraspte kaas (veel) en eventueel kleine mozzarellabolletjes in stukjes
○ Afhankelijk van je keuze laat je 1 of meerdere pizza’s maken.
o Bak in gedeelten en bak 1 of 2 standaard pizza’s om mee te beginnen,
voordat je de andere pizza’s in de oven doet. Hoe lang het duurt is afhankelijk
van welke optie je hebt gekozen. Vers deeg duurt langer dan shoarmabodems of
voorgebakken bodems.

Maak de tafel leeg en zet alvast bakken met rauwkost op tafel, schenk alvast
drinken in. Je kunt de kinderen ook groentespiesen laten maken als voorafje of
fruitspiesen als toetje
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Zorg voor middelgrote prikkers en groente (tomaatjes, komkommer, paprika,
evt. blokjes kaas, of mozzarella, kleine augurkjes.

Voor fruitspiesen neem je seizoensfruit of appels, banaan, meloenbolletjes,
aardbeien, mandarijnpartjes of druiven. De kinderen zijn nog lekker bezig terwijl
de pizza’s in de oven staan.

IJs
Als je ijs wilt geven als toetje kun je dit gemakkelijk van te voren in porties
verdelen door een cupcake bakblik te vullen met papieren cupjes en daar het ijs
in bolletjes in te doen. Zet het geheel weer in de vriezer en als het tijd is voor
het toetjes, haalt u het er zo uit. http://www.pinterest.com/katjabloem/ijs/
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Het Diner
Zet de borden op tafel en eventueel verdeelschalen met rauwkost als u geen
spiesen maakt.
Dien de juiste pizza’s op aan de kinderen en geef degene die moeten wachten
alvast een standaardpunt.
Vul de bekers met namen met limonade.

Goodie-bags
Doe de zakjes met koekjes of cupcakes in de goodie-bag en stop de certificaten
met namen en ondertekening er ook in. U kunt er ook nog een kleinigheidje in
stoppen.

Reik de tasjes uit als de kinderen worden opgehaald. Zeg dat ze het thuis mogen
bekijken. Soms zij  de kinderen nog niet klaar en moeten ouders nog even
wachten. Bied ze iets te eten of te drinken aan. Dat geldt ook voor eventuele
broertjes/zusjes die mee komen ophalen.
Controleer of iedereen alle spullen mee neemt. 1 volwassene bij de deur en 1
deelt de goodie-bags uit.

Nazorg
Ruim direct de rommel op na het feestje. Alle afval in een vuilniszak en in de
container. Papier van de cadeautjes in de papierbak of in een tas, zodat je hem
naar de papierbak verderop kunt brengen. Veeg even snel de vloer aan, alleen
als er teveel klein spul ligt even stofzuigen.
Vergeet niet je hulp te bedanken en een cadeautje of certificaat te geven.

Bekijk of je kinderen genoeg gegeten hebben, geef ze nog wat rauwkost of iets
te drinken. Geef hen ook een goodie-bag.

We hopen dat je een leuk feestje hebt gegeven en dat het met alle
aanwijzingenhulpmiddelen, overzichten en gemakkelijk is gegaan en dat iedereen
plezier heeft gehad.

We vinden het leuk als je foto’s stuurt van je feestje, die zetten we dan op de
foto galerij zodat anderen ook kunnen zien hoe leuk een feestje georganiseerd
met hulp van De Kinderfeestjes Expert kan zijn. Stuur een mailtje met je
foto’s naar kinderfeestjes.expert@gmail.com

Geniet nog even na van je succesvol verlopen kinderfeestje. We helpen je graag
ook een volgende keer. Ook voor tieners zijn feestjes in ontwikkeling. Je bent
nooit te oud voor een feestje van De Kinderfeestjes Expert.
U kunt ons ook boeken voor losse diensten als schmink, glittertattoo, tijdelijke
stempeltattoos en veren in je haar. Neem contact op voor de mogelijkheden via
www.kinderfeestjes-expert.nl/contact-met-dekinderfeestjesexpert/.

In de bijlagen vindt  u de recepten, overzichten en andere hulpmiddelen.
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Bijlagen
Hier vind je alle overzichten en schema’s op een rij om uit te printen:

Keuze momenten
Tijdschema
Planning
Boodschappenlijst
telefoonlijst
Recepten
Uitnodigingen en het certificaat kun in aparte bijlagen downloaden

KEUZEMOMENTEN
KEUZES datum tijdstip Gasten-aantal hulp
vul in

SUGGESTIES
TRAKTATIE Cupcake

koksmuts
Fruitspiesjes Seizoensfruit Hartige rolletjes

UITNODIGING Online greetz/
uitgenodigd.nl

Zelf  koksmuts/
pollepel/cupcake

HEMA/ supermarkt Boekhandel
feestwinkel

VERSIERING Slingers Ballonnen Keukenattributen
(speelgoed)

Allerhande

VERSIERING-2 Servetten
cupcakes

Bekers/bordjes Online pakketten Zelf tekenen

TAART Voorbeeld
cupcakes

Taart Popcakes
koekjes

Limonade

KLEURPLAAT Groente en fruit Fruitmandala Cupcakes/taart
CERTIFICAAT Zelf De Kinderfeestjes

Expert
Boekhandel
Feestwinkel

online

GOODIE-BAG Recycle
papieren tasjes

De Kinderfeestjes
Expert

Uitdeelzakjes online

GOODIEBAG-2 Knutsel Certificaat Bouwplaat/kleurplaat
BEDANKJE
HULP

Tekening door
de jarige

Certificaat
bekwame hulp

Fles wijn/ bloemetje cadeaubon

KNUTSELS Kleurplaat
PAUZE ETEN Popcorn Limonade fruit Pakjes sap
ETEN Rauwkost

Groente spies
fruitspies

pizza knakkies,
gehaktballetjes,
frietjes

ijs

WINKELS Markt HEMA/Jamin Zeeman Xenos
WINKELS-2 Internet Action Wibra V&D/Bruna
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Vul je eigen  keuze van knutsel en activiteiten in en voeg bij taart de begintijd en
overige onderdelen de eindtijden in.

TIJDSCHEMA

Activiteit Duur eindtijd Keuken opmerkingen
Taart, limonade
en cadeautjes

½ uur Grote kannen met
limonade; pakjes
sap

Bekers of rietjes met
naam- aan de
onderrand, niet
onderop

Introductie 5 min afruimen Bekers bewaren
Knutsel 25 min Pak benodigdheden

uit bak
Activiteit 20
Pauze* 10 min Popcorn en

limonade
Afruimen tafel
Toilet?

Knutsel 20-30
Activiteit
Knutsel
Activiteit
Knutsel
Activiteit
Rauwkost
spiesen
maken

10 min Tomaat,
komkommer, mini
mozarella

Eten 20 min limonade
Presentatie aan
de ouders

10 min Evt. pizza
rauwkost  drinken
aanbieden

Afscheid 11-15
min

Goodie-bags met
knutsels, certificaat,
kleinigheid

* pauze tijdens koekjes in de oven
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WAT DOE IK WANNEER- AFSTREEPLIJST
week 4 van
tevoren

week 3 van
tevoren

week 2 van
 tevoren

1 week van
tevoren

datum
Label Keuzes Voorbereiding boodschappen Planning/

uitvoering
Datum/tijd/
duur

Hulp vastleggen Internet-
kleurplaten
cakedoosjes

Popcorn
Snoep
Rauwkost
limonade

7d

hulp Uitnodiging
versturen

Printen kleurplaten
etc.

Ruim
kwetsbare
spullen op

3d

Aantal
gasten

Keuze
activiteiten

Print /bestel
certificaat

traktatie 2-3d

Reserve
gasten

Ruimte in huis Kleinigheid
goodie-bag

Stikkers
met namen

2-3d

Uitnodiging Soort accessoires Lijst eten Print
namenlijst

2d

Blijven eten Soort taart Lijst traktaties Benodigd-
heden per
activiteit in
doos/bak

2d

Aantal
activiteiten

Soort traktatie Traktaties
bestellen

Print
doorloop-
planning
voeg tijden
toe

2d

traktatie Goodie-bag Slingers/ballonnen
/servetten/bekers

Voorberei-
den knutsel

2d

Knutsel Materiaal
koksmuts

Versiering maken Boodschap-
pen eten

1-2d

3 gangen/
losse
gerechtjes

Materiaal
schorten

Cadeautje hulp Maak taart
of haal deze
op

1-2d

certificaat Tekening hulp Versier het
huis

1-2d

Bestel
taart/cupcakes

Klaarzetten
bekers/bord
jes

Dag
zelf

Boodschappen
taart/cupcakes

Goodie-
bags met
naam

Dag
zelf

Cadeautjes Jarige Plastic
tassen voor
jassen met
naam

Dag
zelf

Prijzen/certi
ficaten
klaarleggen

Dag
zelf

Namen op
certificaten

Dag
zelf

Leg Cadeau
hulp klaar

Dag
zelf
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BOODSCHAPPENLIJST
week 4 van
tevoren

week 3 van
tevoren

week 2 van
 tevoren

1 week van
tevoren

datum
oriëntatie
taart-cupcakes
uitnodiging

Versiering
accessoires
Bekers

Boodschappen
Non food

Boodschappen
Eten en drinken

De
Kinderfeestjes
Expert

Slingers
Ballonnen
servetten/bek
ers

Internet-
kleurplaten
cakedoosjes

Popcorn
Snoep
Rauwkost
limonade

Soort
accessoires

Traktaties
bestellen

traktatie

Taart-
cupcakes
bestellen

bestel certificaat Boodschappen
eten

Goodie-bag Kleinigheid
goodie-bag

Goodie-bag knutselspullen

Materiaal
koksmuts

Knutselpakket

Materiaal
schorten

Boodschappen
taart/cupcakes

Goodie-bag Cadeautje hulp
Materiaal
koksmuts

Cadeautjes Jarige

Materiaal
schorten

Limonade, sap,
wijn, bier
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Lemon Muffins volgens Jamie Oliver

 1 ei
 1/2 kop plantaardige olie
 3/4 kop melk
 1/2 kop suiker
 Rasp van 1 citroen
 Sap van 1-2 citroenen
 2 koppen bloem
 3 theelepel bakpoeder
 1 theelepel zout

Genoeg voor ca 12 muffins

Verwarm de oven op 200°C

Doe ei, olie melk en suiker in een beslagkom en mix totdat de suiker is opgelost.
Voeg rasp en sap van de citroenen toe en klop op nieuw.

Mix in een andere grote kom de gezeefde bloem, bakpoeder en zout

 Voeg het vochtige mengsel bij het droge en roer het grof door elkaar; het hoeft
geen  homogene massa te worden

Vul een bakblik voor muffins/ cakejes; elk gat voor ca 2/3 Bak in ongeveer 25
minuten
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Cupcakes Volgens Nigella

Ingrediënten:
◦125 gr. boter
◦125 gr. zelfrijzend bakmeel
◦125 gr. witte basterdsuiker
◦2 eieren
◦½ zakje vanillesuiker (1 hele is ook lekker)
◦2 à 3 eetlepels melk

Werkwijze:
◦Verwarm de oven voor op 180 á 200ºC
◦Doe alles behalve de melk in je keukenmachine of mixerkom
◦Laat mengen of mixen
◦Voeg tijdens het mengen/mixen de melk toe
◦Zet 12 papieren vormpjes in een standaard muffinpan
◦Verdeel het beslag over de vormpjes
◦Bak de cakejes in 15 á 20 minuten lichtbruin
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Duitse koekjes (kerst)
Ingrediënten

250 gram bloem 1/2 zakje bakpoeder - 125 gram zachte boter - 2 eidooiers - 75
gram poedersuiker - geraspte schil van 1 sinaasappel - 50 ml sinaasappelsap -
mespunt zout -

Hulpmiddelen

Bakpapier - evt. keukenmachine

Voorbereiding

Bloem en bakpoeder zeven. Andere ingrediënten toevoegen en deeg hiervan
maken. In plasticfolie 1 uur rusten in de koelkast.

Bereidingswijze
Oven voorverwarmen op 180 graden. Deeg uitollen tot 1/2 cm. hoogte. Met
uitsteekvorm koekjes uitsteken.
8 minuten bakken in midden van de oven.

Als de koekjes zijn afgekoeld met glazuur of frosting bestrijken en versieren met
gekleurde balletjes.
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TELEFOONLIJST IN GEVAL VAN NOOD
Naam kind Naam

ouder-1
Tel ouder 1 Naam

ouder 2
Tel ouder 2


