kom
je op
mijn
partijtje?

Kinderen van welvarende ouders hoeven niet te vrezen voor raKetjes en zaKlopen.
“vorig jaar hebben we de arena afgehuurd. en dit jaar Komt een compleet circus.”
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Sanne (10) is de dochter van
anouk van Willegen (40),
juwelier.
“Onze dochter is ons allessie. We zijn
met feesten begonnen toen ze vier
werd. Sanne is jarig op Valentijnsdag. In
december beginnen we al met nadenken over hoe we gaan entertainen. We
hebben haar verjaardag in drie porties
verdeeld: 1. Familie/vrienden 2. Trakteren
op school 3. Het kinderfeestje.

de grote
menSen
gaan
meteen
aan de
borrel

We zeggen weleens: ‘Sanne, zullen we
het dit jaar wat rustiger aan doen?’, maar
ze houdt ervan om het groots te vieren.
En wij eigenlijk ook. Jeroen zoekt de wijnen uit, ik kokkerel met een beenham of
stamppot en samen hangen we bergen
ballonnen en slingers op. Er gaat beduidend meer wijn doorheen dan limonade.
Het eerste feest was een ramp omdat we
geen restricties hadden. Knakworsten in
ons bed, een spoor van ingetrapte chips
door het hele huis, ketchup in de kledingkasten, overal plak van ranja. Sindsdien
mag er geen eten en drinken meer mee
naar boven.
Aan taart doen we niet met het grote
feest. Jeroen wil graag gelijk aan de borrel. Al die gebaksbordjes, vreselijk.
Voor het kinderfeestje, waar zo’n vijftien meisjes en jongens van school, de
hockey en Sannes theaterklas komen,
haal ik natuurlijk wel taart. Dit jaar hebben
we een gymzaal afgehuurd en kregen de
kinderen een workshop freerunning.
Ik denk dat we zo’n duizend euro voor
Sannes verjaardag kwijt zijn, valt best
mee, maar dat komt ook omdat we alles
zelf doen.”
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jonathan (8) is de zoon
van Sheila bergeik (39),
ontwerpster van haar eigen
accessoirelijn.
“Ik zeg het maar eerlijk, we konden het
niet meer aan. Al dat testosteron dat
losgaat. Zet dertig jongens bij elkaar en
ze maken van je huis een terreurboel. En
Jonathan kon alleen maar huilen, want hij
kreeg geen aandacht.
Toen hebben we gezegd: we doen het
niet meer thuis en besteden het uit. Het
moest natuurlijk wel groots en onvergetelijk worden. Met vijf kinderen naar zwembad de Waterlelie en ze met een raketje
naar huis sturen, dat is niets voor ons.
We nodigen iedereen uit. De kinderen
van de klas, van zwemmen, van voetbal,
zielige zusjes van vriendjes, de ouders,
familie, vrienden – zo’n vijftig volwassenen en dertig kinderen.
In het Golfcentrum van Abcoude hebben
we een piratenfeest gegeven. Iedereen
werd verkleed, Jonathan was de kapitein
en de kinderen moesten met zijn allen
een schatkist vinden en een speurtocht

ZevenduiZend
euro en
iedereen
blij

doen. Konden wij intussen gezellig champagne drinken.
Zo fijn als je alles uitbesteedt, zo heb ik
ook een fantastisch feest. Ik heb Thijs
van Leer horen spelen, ik heb kreeft van
het buffet kunnen eten, kon met vrienden
en familie praten en had geen seconde
stress want alles was geregeld.
We doen dit nu een jaar of drie en zijn per
keer zo’n zevenduizend euro kwijt. In ruil
daarvoor is iedereen blij.”

l

linda. 121

1049244_extreme kinderfeestjes.indd 121

24-04-13 12:12

l

122 linda.

1049244_extreme kinderfeestjes.indd 122

24-04-13 12:12

Sophie (7) is de dochter van
Yvonne (35), ondernemer in
ontbijtartikelen.
“Een themafeest, dat leek me wel wat. Ik
keek op de website mygreatestparty.nl
en stond versteld over de mogelijkheden.
Limo’s om de kinderen op te halen,
goodiebags, springkussens, werkelijk
alles is mogelijk.
We besloten de hele klas op een Hawaïfeest te trakteren. Er kwam een grote bus
voorrijden die tot de nok was gevuld met
spulletjes. Er stapten zes vrouwen uit, ze
droegen bloesjes met het bedrijfslogo en
bepaalden de regie van begin tot eind.
Wij hoefden zelf niets te doen, zo heerlijk
relaxed.
De tuin werd versierd, de meisjes kregen
een rieten rokje en een bloemetjeshaarband, de jongens een bloemenketting.
De vrouwen wisten precies welke kinderen geen zwemdiploma hadden, die
mochten alleen met bandjes ons zwembad in. De dames hielden alles goed in
de gaten, ik hoefde niet bang te zijn dat er
iets met een kind zou gebeuren.
Na het zwemmen kregen de kinderen
roze badjasjes aan, ze konden met kokosnoten gooien en limbodansen. Er was
een enorme taart met Hawaï-poppetjes,
er lagen bloemen op de stoelen en alle
kindertjes kregen goodiebags.
Voor het geld dat zo’n feest kost, kun je
ook een nieuwe scooter kopen, maar ik

mama hoeft
nietS te
doen, Zo
relaxed

kan het iedereen aanraden.”
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benjamin (6) is de broer van
abigail (3) en de zoon van
kristy koolmees (26), hotelen vastgoedondernemer.
“Benjamin is gek van voetballen en gaat
altijd mee naar onze skybox. Vorig jaar
hebben we de Arena afgehuurd. En voet-

met koekhappen kun
je echt niet
aankomen

baller Gregory van der Wiel om een
balletje te trappen met de vaders en
kinderen. Vonden die knulletjes te gek.
En de ouders ook, want die verheugen
zich soms meer op ons feest dan de kinderen. Het is voor iedereen dé happening
van het jaar. Er waren honderdtwintig
mensen. De verjaardag van onze dochter
Abigail hebben we meteen meegevierd.
Overal stonden versierde tafels, er waren
megagrote Minnie & Mickey Mouseballonnen en poppen in roze en blauw.

teKst Karin Kuijpers fotografie dirK KiKstra styling anat dychtwald visagie yoKaw

We hadden springkussens, je kon glittertattoos laten zetten, cupcakes versieren,
zelf T-shirts maken, schminken en een
manicure-pedicure nemen. De ouders
konden alles bestellen wat ze wilden.
Dit jaar heb ik een sporthal afgehuurd
met een circus. Ik had ook een kameel
geboekt, maar dat beest was een beetje
schuw en zou gek worden van kinderen
op springkussens. Die heb ik daarom
maar afgeblazen. Hoe gekker, hoe beter,
daar houd ik van. Met gewoon een middag koekhappen kan ik bij mijn kinderen
niet aankomen. Soms denk ik: hemel, wat
moet ik doen als ze achttien worden als
ze nu al zo’n feest krijgen?
Zo’n party kost ongeveer tienduizend
euro. Dat staat los van de verjaardagen
van de kinderen thuis, waar ik aan taarten, cadeaus, gourmetten en bowlen nog
zo’n tweeduizend euro kwijt ben.”
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