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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door
middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Met dank aan mijn moeder, Judy, die
dergelijke feestjes voor mij mogelijk
maakte en die met enthousiaste ideeën
kwam voor in dit boek.

Voorwoord

Kinderfeestjes lijken steeds groter en duurder te
worden. Je moet minstens met zes kids naar de
bioscoop, waar ze popcorn en cola willen en
daarna moet je nog door naar McDonald’s, om
niet voor andere ouders onder te doen. Je kunt
ook naar een indoorspeeltuin, maar dan maak jij
je er in de ogen van veel andere moeders toch
wel erg makkelijk vanaf.
Nergens voor nodig, zo’n concurrentiestrijd! Het
kost bakken met geld en de kinderen zijn het
twee weken later alweer vergeten. Door zélf iets
leuks te organiseren, laat je je creatieve kant
zien. Bovendien onthouden de kinderen een
feestje dat anders dan anders is veel beter.
Tijdens het schrijven van dit boek kreeg ik op
Facebook allerlei reacties van oud-klasgenoten.
‘Bij jou spelen was altijd zo leuk,’ wisten ze nog.
Mijn moeder had altijd leuke ideeën voor als we
ons verveelden. Brooddeeg, papier-maché, een

speurtocht, het kostte allemaal niets. En toch
staan deze herinneringen in mijn geheugen
gegrift, terwijl ik me van bezoekjes aan de
Efteling niets meer kan herinneren.
Ook jij kunt je van je creatieve kant tonen en
een onvergetelijk feestje organiseren. In dit
boek geef ik voorbeelden ter inspiratie, maar
het is natuurlijk het leukst als je het feest een
beetje van jezelf maakt. Is jouw kind meer van
de sterren en planeten dan van de piraten?
Maak er dan een astronautenreis van. Is je kind
meer van het dansen en zingen? Dan wordt het
toneelstuk een musical. Zo kun je heerlijk
aansluiten bij de eigen interesses van je kind.
Veel leesplezier!

