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VERJAARDAGSFEEST BOEKEN 
PRAKTISCH

Locoparties is elke WOENSDAG, ZATERDAG 
EN ZONDAG open voor plezante verjaardagsfeestjes.

ZELE-DENDERMONDE

DONKMEER

UITBERGEN

LOKEREN

OVERMERE

WETTEREN - GENT

BERLARE

• Leeftijd: 4 – 12 jaar

• Aantal: maximum 30 kids, minimum 10 kids 

• Prijs: 18 euro/kind 

• Vanaf 15 kindjes wordt een 2de begeleider  
 voorzien 

• Inbegrepen: begeleiding, 3 uur speelplezier,  
 schmink, verkleedparty, snack en 2 drankjes  
 (keuze: cake, hot-dog, ijsjes, pannenkoeken)  
 speel- en werkmateriaal, een te gek  
 soundsysteem om hun favoriete muziek af te  
 spelen, lichteffecten, discobal, ...

• Extra’s:
 • Uitnodigingen: wil je een super coole  
  uitnodiging dat volledig bij het concept van  
  je gekozen party past? Je betaalt 1,5 euro  
  per gepersonaliseerde uitnodiging.
 • Springkasteel:  we bieden de mogelijkheid  
  om een springkasteel bij te huren aan  
  50 euro/feestje.
 • Pinata:  op elk feest is een pinata een  
  voltreffer! Prijs hiervan is 24 euro voor de  
  pinata en 15 euro voor de vulling (snoepjes).

• Aantal kindjes: het aantal kindjes moet ten  
 allerlaatste 5 dagen op voorhand  
 doorgegeven worden. 

           info@het-pand.be



• aankomst: schmink  
 en verkleden in thema 
• themaspel: gekke proeven
• cadeauspel
• versnapering naar keuze
• groepsfoto als aandenken

• aankomst: schmink  
 en verkleden in thema 
• themaspel: maak je eigen  
 fluo t-shirt + discoparty
• cadeauspel
• versnapering naar keuze
• groepsfoto als aandenken

• aankomst: schmink  
 en verkleden in thema 
• themaspel: camouflage  
 oefening + lasergame
• cadeauspel
• versnapering naar keuze
• groepsfoto als aandenken

• aankomst: schmink  
 en verkleden in thema 
• themaspel:  
 circustechnieken
• cadeauspel
• versnapering 
 naar keuze
• groepsfoto als aandenken

• aankomst: schmink  
 en verkleden in thema 
• themaspel: speurneuzenspel  
 en schattenjacht
• cadeauspel
• versnapering naar keuze
• groepsfoto als aandenken

Wij organiseren jouw feestje met een stevige 
dosis fantasie en creativiteit. Met veel 
enthousiasme creëert het entertainmentteam 
het evenement en houden ze de dag zelf 
alles met argusogen in de gaten zodat onze 
feestvarkens zorgeloos kunnen genieten én 
feesten. 

Mama’s en papa’s mogen maar hoeven niet 
te blijven want ons team heeft alles onder 
controle.

Bij goed weer kunnen onze feestjes ook buiten 
doorgaan. 

Je hebt de keuze uit 5 volledig uitgewerkte 
themafeestjes.

WELKOM BIJ LOCOPARTIES THEMA’S

The nutty professor f luo - disco party

Laser adventure

circus

SCHATTENJACHT


