
 

Kinderfeestje bij Tante Jo  

 

Als uw kind jarig is dan verdient hij/zij een onvergetelijk kinderfeestje! 

Bij Tante Jo beleeft de jarige met vriendjes en vriendinnetjes een creatief kinderfeest. In 

samenwerking met cafetaria Flintrop genieten ze ook nog van drinken, een hapje eten en een 

toetje. 

De ruimte wordt gezellig ingericht voor de jarige en is apart van de cafetaria zodat kinderen 

heerlijk hun gang kunnen gaan en ook gewoon geluid mogen maken 😊  

 

 

Wat zijn de creatieve mogelijkheden bij Tante Jo? 

Slijm maken of 
maanzand maken. 
Beiden in kleur met 
glitters. 
 
 
 
Duur ongeveer 1 uur. 

  
Bloempotjes versieren 
(incl. plantje zaaien) 

   
Zelf zoutdeeg maken in 
verschillende kleuren. 
Daarna mooie dingen 
boetseren. 
Let op: thuis nog 
afbakken. 
 
 

  
 



Dromenvanger maken 
zodat alle nachtmerries 
verjaagd worden en er 
mooie dromen komen 

😊 

 

Timmeren. Denk aan van 
alles: vogel huisjes, 
dieren, robots, huisjes. Ik 
ga niet uit van een vast 
voorbeeld, ik laat 
kinderen zelf creëren. We 
gebruiken allerlei 
materiaal ook verf, lijm, 
touw, knopen, veren etc. 
en verschillende 
technieken: zagen, 
timmeren,  plakken etc. 
Kinderen kunnen maken 
wat ze zelf willen. 

 

  
Glimmende fotolijst 
maken. Voeg zelf een 
foto van het kinderfeestje 
toe. Of een leuk 
gedichtje, verhaaltje of 
kaartje van de jarige. 
Of maak een glimmend 
kunstwerk. Het resultaat 
is verbluffend mooi. 

 



Stempeldruk: stempelen 
met verschillende 
materialen. Ook zelf 
stempels maken en 
natuurlijk uitgebreid 
uitproberen.  

 

Heeft u of uw kind wensen? Geef het door, want er is heel veel mogelijk.  

Bovenstaande is een selectie van mogelijkheden.  

 

De kosten zijn als volgt per kind (minimaal 6 kinderen): 

€15,00 op locatie bij Tante Jo 1,5 uur knutselen incl. onbeperkt ranja, snoepje, friet, snack 

(kroket, frikandel, kipcorn) mayo, curry of appelmoes en een kinderijsje met dip of kleine slush. 

Voor €15,50 bovenstaande met snack naar keuze (m.u.v. schnitzel, karbonade, halve haan en 

saté) en blikje drinken naar keuze (m.u.v. red bull, bier en radler) zonder ijsje.  

Voor €16,50 bovenstaande met snack naar keuze (m.u.v. schnitzel, karbonade, halve haan en 

saté) en blikje drinken naar keuze (m.u.v. red bull, bier en radler) kinderijsje met dip of kleine 

slush. 

 

 

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact met me op! 

Ik hoop u en uw kind met een gezellig, creatief kinderfeestje te kunnen verrassen. 

 

 

Hartelijke groet, 

Joyce Rutgers, Tante Jo. 

 

 

joyce@tantejo.info  

mob: 0615460989  

pb via facebook 

www.tantejo.info 
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