Kinderfeestje met Atelier de Creakoffer
Hou je ook zo van knutselen? Maak dan van je
verjaardagsfeestje een creatief feestje met je beste
vriendjes en vriendinnetjes!

Hoe werkt het? Kinderfeestje thuis
Van te voren kom je gewoon bij de Creakoffer
uitzoeken wat je wilt maken, zodat we alles tijdig
kunnen bestellen of maken. Het feestje vindt op de
afgesproken dag gewoon bij je thuis plaats, en wordt
door ons begeleid. Wij zorgen voor alle benodigde
materialen en kliederschorten. Na afloop van het
feestje kunnen de kinderen het werkstuk direct mee
naar huis nemen.
Een kinderfeestje vier je al vanaf 7,00 euro per persoon
inclusief alle materialen. Vraag de prijslijst op bij
(0495) 54 00 90 of info@creakoffer.nl.
Kinderfeestjes worden in een gebied van 15 km
rondom Weert gegeven.
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Wat wil je? Een kinderfeestje door ons
georganiseerd? Of een Creakist huren?
●

●

●

Of zelf doen; een Creakist huren
Bij Atelier de Creakoffer heb je ook de mogelijkheid
om een Creakist te huren om zelf een feestje te geven.
Met de inhoud van een Creakist kun je op je
verjaardag een leuk schilderijtje maken. Alle
materialen en kliederschorten zitten in de kist.
Kijk voor meer info op www.creakoffer.nl.

Wat kun je maken?
Wat kun je onder andere allemaal
maken bij een kinderfeestje?
 Memobord maken met een
houten figuurtje of een leuke
servet
 Spiegelbord maken met een
houten figuurtje of een leuke
servet
 Krijtbord maken met een
uitgezocht houten figuurtje
 Masker beschilderen en versieren
 Houten doosje beschilderen en
versieren
 Houten figuur met naambordje
beschilderen
 Houten foto- of spiegellijstje
beschilderen en versieren
 Houten vis, zeester of hart
beschilderen en versieren met een
schelpenhanger
 Krijtbord in de vorm een prinses of
meisje beschilderen en versieren

Welke figuren?
Als houten figuurtje zijn onder andere
de volgende bekende figuren mogelijk:
Littlest Pets Shop, Bratz, Minnie
Mouse, Spiderman, Hello Kitty,
Stampertje, Bambi, Polly Pocket,
Pokémon, My Little Pony en Bob de
Bouwer.
Maar ook figuurtjes zoals vlinder, vis,
vlieger, dolfijn of voetballer zijn
mogelijk.
Als je zelf een idee hebt voor een
houten figuurtje laat het ons dan
weten.
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