
Wat is er leuker dan jouw 
kinderfeestje bij Bij de 
Neut te vieren? Klimmen, 
klauteren, glijden…

Ons kinderfeestteam organiseert het hele feestje in een thema 
dat jij, de jarige job, het leukste vindt. Er wordt van jou, de jarige job, 
samen met al je verklede vriendjes en vriendinnetjes een foto gemaakt 
als jij op de verjaardagstroon zit. De foto die gemaakt wordt, versturen 
we via We-Transfer.

Traktatie / hapjes
Cupcake & 1 bolletje ijs

Drinken
Onbeperkt ranja / water

Eten
Zelf pizza maken óf kinderpannenkoek 
versieren. De jarige job kiest van tevoren 
een van deze 2 mogelijkheden. 

Cadeautje
De jarige mag op het einde een cadeautje 
uitzoeken.

Vrij spelen
De kinderen mogen gebruik maken van alle 
speel-faciliteiten

Optioneel +3,00
Traktatie voor kinderen: Bij de Neut 
beker voor thuis met een snoepzakje

Informatie
• Een kinderfeestje kan enkel geboekt worden via onze website  

www.bijdeneut.nl
• Een kinderfeestje kan uitsluitend gehouden worden op woensdag-, 

vrijdag-, en zaterdagmiddag
• Het kinderfeestteam bepaalt wanneer de pizza’s gemaakt worden of 

de pannenkoeken geserveerd worden. 
• De foto’s die gemaakt worden, worden eenmalig via We-Transfer 

verstuurd vanwege de grootte van de bestanden. 
• De foto’s die gemaakt worden van het kinderfeestje worden na het 

versturen verwijderd van de camera en de computer. Dit in verband 
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

• Ouders mogen bij het kinderfeest aanwezig zijn, maar mogen ook 
elders Bij de Neut plaatsnemen.

• Mocht een kindje een allergie hebben, dan vernemen wij dat graag 
vooraf, zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

feestje bij de neut

BAKKERSFEEST 

DIEP IN DE ZEE FEEST

FROZEN FEEST 

PIRATENFEEST
• Verkleden als bakker
• Bakkersmuts versieren

• Verkleden als waterdier
• Octopus knutselen

• Winterse spelletjes 
• Verkleden

• Schminken als piraat
• Verkleden

• Appeltaartje bakken
• Taartdoos versieren

• Vis duiken
• Dolfijntje prik

• Schminken
• Ijsje versieren 

• Piratenspel
• Bandana pimpen

MODEL FOR ONE DAY 
• Make-up
• Nagels lakken
• Verkleden 

• Catwalk
• Fotoshoot 
• Spiegel pimpen

Ik vier mijn kinderfeestje bij Bij de Neut!

+5,50 per kind

11,50 per kind

+5,50 per kind

+7,00 per kind

+5,50 per kind

+7,00 per kind

RESERVEER SNEL!
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