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Themafeest - de leukste thema‘s

Thema: piraten
Dit is de perfecte thema voor kleine avonturiers:

Uitnodigingen
Als uitnodigingskaart voor dit thema is een schatkaart, een boot of een piratenhoed geschikt. 
Afhankelijk van de wensen en de fantasie kan men heel gemakkelijk een geweldige kaart maken.
Je kunt ook op de kaart vermelden dat alle uitgenodigde kinderen zich naar dit thema moeten 
kleden. Als een piraat met ooglap, piratenhoed, enz. ...

Verjaardagstaart
De favoriete verjaardagstaart van je kind in een piratenschip veranderen.
Je kunt ook kleine cakejes bakken en deze zo versieren, dat ze uitzien als 
een eiland.

Eten
Voor een piraatfeestje zijn vissticks bij uitstek geschikt. Natuurlijk
wordt er op de grond gegeten, want piraten hebben geen stoelen!

Drinken
De drankjes op een piraatfeestje moeten natuurlijk ook heel
speciaal zijn: gebruik oude fl esjes met daarop een doodskopsticker -
de kinderen zullen zeker heel veel plezier hebben!

Decoratie
• bekers en borden met piraten motief
• knutsel piratenhoeden of hoofddoekjes voor alle gasten
• een oud gordijn met schelpen, zeesterren en vissen versieren en ophangen
• schatkist
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Thema: prinses
Ieder meisje heeft beslist al een keer in haar leven een 
prinsessenfeestje gewenst. Hier vindt je een paar ideeën:

Uitnodigingen
Als uitnodiging voor een prinsessenfeestje kun je een kaart van een kasteel of slot maken. 
Natuurlijk met veel roze en glitter.

Verjaardagstaart
De jarige job wenst zeker een prachtig roze versierde taart.
Men kan de taart ook met veel fantasie als een kasteel vormgeven.

Eten
Groentesticks uit de prinsessentuin zijn de beste manier om de gasten voldaan te krijgen 
en zijn daarbij ook nog heel gezond.

Drinken
Maak een prinsessenbowl. Kinderchampagne of water (roze kleuren) zijn ook zeer 
geschikt.

Decoratie:
• roze ballonnen, roze slingers, guirlandes
• roze kopjes en borden
• paleis of kasteel of kroontje knutselen
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Thema: boerderij
Houdt de jarige job van de boerderij? Dan is dit het juiste thema:

Uitnodigingen
Gebruik als motief voor de kaarten het favoriete dier van de jarige job.

Verjaardagstaart:
Geef de taart de vorm van een tractor. Past perfect bij het thema!

Eten:
Je kunt een buffet maken met veel verschillende dingen:
• kaas
• worst
• salade
• gehaktbrood
• brood
• aardappelsalade

Drinken:
Om te drinken, is er natuurlijk ook de specialiteit van de boerderij: melk.
Voor de kinderen, die geen melk lusten of mogen, kun je natuurlijk ook appelsap of water 
serveren.

Decoratie:
• maak verschillende boerderijdieren
• ieder kind kiest een dier en knutselt een masker met papieren borden
• bekers en borden met dierenmotieven
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