MIJN-FEESTJE
Mijn-Feestje is dé partij als het gaat om de organisatie van de allerleukste
kinderfeestjes. Naast ons ruime aanbod van diverse thema kinderfeestjes kun je
ook bij ons terecht voor:
*
*
*
*

animatie club
babyshowers
gender reveal parties
kids entertainers

Meet & Greet
Altijd al eens persoonlijk kennis willen maken met een echte prinses, superheld of andere
mascotte en deze op jouw feest willen zien verschijnen? dan kan mijn-feestje die wens in
vervulling laten gaan door een meet & greet te verzorgen met de mascotte van jouw keus! Je
kunt hierbij denken aan Bumba en Bumbalu, Mickey en Minnie Mouse, Minions, Elsa, Anna en
Olaf van Frozen, Bob de Bouwer, Sam de Brandweerman, Sky, Marshall en Chase van Paw
Patrol alsook Sneeuwwitje, Doornroosje, Assepoester, Rapunzel, Yasmine, Ariël de
zeemeermin en Belle.
Waarom mijn-feestje?
mijn-feestje heeft ruime ervaring in het organiseren van feesten en is erg goed in de omgang
met kinderen. Zo is uw kind voor ons altijd het middelpunt van het feest, en dit zal ook
blijken tijdens onze aanwezigheid. wij passen ons aan ieders budget aan; iedereen verdient
immers een top feest waar nog lang over wordt nagepraat!
Ruime keuze uit onze mascottes!
Mijn-feestje werkt met een professioneel team met veelal een pedagogische achtergrond en/
of acteer achtergrond en die het superleuk vinden om een origineel kinderfeestje te
organiseren.
Van A tot Z
Mijn-Feestje zorgt ervoor dat je nergens meer aan hoeft te denken. Wij helpen je vanaf de
decoratie tot aan het entertainment. Wij nemen werkelijk alles uit handen zodat je zelf ook
kunt genieten van het feest. Zo kan de locatie de thuisbasis zijn, een zaal of elders. Dit
maakt niet uit; Mijn-Feestje maakt er - ongeacht de ruimte - werkelijk iets bijzonders van!
Heb je speciale wensen? Vraag het ons!
Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website wwww.mijn-feestje.nl of
contact met ons opnemen via het telefoonnummer 06 11 61 64 65. Heb je specifieke wensen?
Vraag gerust en vrijblijvend naar de mogelijkheden!

www.MIJN-FEESTJE.nl

