
Verjaarspartijtjes

Plan:
De sleutel tot een geslaagd feest is een goede planning vooraf!   Met deze perfecte 

ponytips kun jij net zo van het feest genieten als het feestvarken zelf.   Ontdek de Party 
Kit en download onze printbare uitnodigingen, versiering en leuke activiteiten voor de 

kids!  

3-4 weken vóór het feest
Plan de grote lijnen, zoals datum, tijd en thema.

2-3 weken vóór het feest
Download My Little Pony uitnodigingen uit de Party Kit en verstuur ze naar de 
gasten. Kijk hier voor andere uitnodigingmogelijkheden, zoals e-vites:  https://
www.punchbowl.com/invitations/category/my-little-pony

1 week vóór het feest
Bestel eventuele benodigdheden en begin met de voorbereidingen voor het 
eten tijdens het feest. Hier vind je verschillende My Little Pony 
taartversieringsets:  https://www.decopac.com/items_1-436__My-Little-
Pony.html

Hier vind je cupcakewikkels, strooisel, snoeptorens en andere 
decoratiemogelijkheden:  http://www.partycity.com/product/my+little+pony
+cake+supplies.do?from=Search&navSet=my%20little 
20pony&bypass_redirect=1

2-3 dagen vóór het feest
Koop de laatste spullen en controleer wie er wel/niet komen.
Ben je op zoek naar feestartikelen, ballonnen, bedankjes, slingers, vlaggen, enzovoort?  Hier vind je alles wat je 
nodig hebt:  http://www.partycity.com/search.do?query=my+little+pony

1 dag vóór het feest
Versier de taart en het huis … De grote dag is bijna aangebroken!

De dag van het feest!
Leg de laatste hand aan het eten en de versiering.  Vergeet de bedankjes niet!  En maak veel foto's.

Na het feest
Vergeet de gasten niet te bedanken voor hun komst.   Bekijk de downloadbare bedankkaartjes in de Party Kit
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Versieren:
Bedenk om te beginnen een thema of kleurenschema 
voor het feest.

• My Little Pony tafelversiering
• Ponystaanders downloaden
• Klik hier voor meer MLP feestversiering 

Recepten:
Lekkere hapjes en drankjes maken het feest nóg leuker!   
Gebruik de leuke en lekkere ideeën uit de Party Kit of wees 
creatief met je eigen favoriete recepten! 

Spelletjes & activiteiten:
Maak tijd voor vrolijke binnen- en buitenactiviteiten! 

Er zit een pony op mijn rug
Verdeel de gasten in groepjes van twee (of drie) en plak een sticker of een geprint plaatje van een MY LITTLE 
PONY figuur op de rug van elk kind.  Laat de gasten raden welke pony er op hun rug zit door hun partner vragen 
te stellen die alleen met 'ja' of 'nee' beantwoord kunnen worden.   Bijvoorbeeld: "Ben ik roze?", "Kan ik vliegen?" of 
"Hou ik van dansen?"

Estafette 
Knip vóór het feest vier grote harten (of andere MY LITTLE PONY vormen, zoals ballonnen!) uit karton.  Zet de 
gasten in twee gelijke rijen en geef de voorste in elke rij twee kartonnen harten.  Dit zijn draagbare stapstenen die 
het kind gebruikt om van de voorkant van de rij, door de kamer, om een stoel en terug naar de rij te komen.  Het 
spel begint wanneer het eerste kind van elk team een hart op de grond legt en er op stapt.  Dan leggen ze het 
andere hart vóór het eerste en stappen daar op.  Dan pakken ze het eerste hart en leggen dit weer vóór het 
andere, enz. Als ze terug zijn op hun plaats, geven ze de twee harten aan de volgende speler in de rij.  Het team 
dat het eerste klaar is wint!
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Verjaardagstaart zoeken
Kinderen zoeken graag verrassingen!  Dus 
laat ze op het feest zoeken naar de 
verjaardagstaart!  Hiervoor heb je hulp nodig 
van een paar familieleden, buren of vrienden.  
Verdeel de kinderen in teams en geef elk 
team een serie opdrachten en spulletjes die 
ze moeten vinden.  Geef elk kind een zakje 
om de gevonden spulletjes in te doen en zorg 
dat elke gast minstens één cadeautje vindt, 
zodat niemand zich buitengesloten voelt.  De 
opdrachten en de spulletjes moeten ze naar 
de taart leiden.   We raden je aan de taart in 
de buurt en onder toezicht van een 
volwassene te zetten.    Je wilt liever niet dat 
een stel opgewonden kinderen met een taart 
door het huis rent!   Het team dat de taart 
vindt, krijgt het eerst een stuk! 

Ballonnen estafette
Vraag de kinderen met hun gezicht naar voren in twee rijen te gaan staan.  Doe een ballon tussen de 
knieën van het eerste kind van elke rij.  Zodra de race van start gaat, draait het eerste kind van elk team 
zich om naar de volgende in de rij.  Het tweede kind moet de ballon met de knieën pakken en zich 
omdraaien om hem naar de volgende door te geven, enzovoort.  Als de ballon op de grond valt, moet 
het team opnieuw beginnen.  Het eerste team dat de ballon langs de hele rij doorgeeft wint! 




