
4-6 maanden voor het feest:

 Kies de datum van het feest
Hou je het feest op de dag van de communie- of lente-
feestceremonie zelf of ga je voor een andere dag?

 Kies de locatie
Organiseer je het feest thuis of op verplaatsing?
Boek de zaal/het restaurant zeker tijdig.

 Budget
Stel je budget op en probeer je eraan te houden.
Vraag off ertes aan om je budget te bewaken.

 Stel een gastenlijst samen
Meter en peter, familie, goede vrienden en misschien 
vriendjes en vriendinnetjes van het feestvarken …

 Op zoek naar de perfecte out� t!
De meeste collecties liggen al vanaf december in de 
winkel.

 Traiteur
Plan je het feestje thuis of huur je een zaal? Bespaar 
jezelf veel werk en leg een traiteur vast. 

 Kapper
Maak een afspraak bij de kapper. Een proefbeurt is 
ideaal om te combineren met de fotoshoot voor de 
kaartjes. 

 Foto’s voor de uitnodigingen en bedankjes
Maak je de foto’s zelf of verkies je een fotograaf? 
Tip: Vaak organiseert de fotograaf communieshoots 
op een leuke locatie. Tijdig informeren en reserveren 
is de boodschap.

3 maanden voor het feest:

Checklist voor het
perfecte communie- of lentefeest!

 Thema?
Zorg er dan voor dat alles op elkaar is afgestemd: 
uitnodigingen, decoratie, tafelversiering, foto’s …

 Uitnodigingen
Bestel en verstuur tijdig de uitnodiging voor 
alle gasten: zo weten ze alvast welke dag ze 
met stip moeten aanduiden in hun agenda!

 Extra materiaal
Organiseer je het feestje thuis, huur dan extra mate-
riaal: tafels, stoelen, receptietafels, een tent (met het 
Belgische weer weet je nooit), een springkasteel,…

 Randanimatie
Om de kinderen een topdag te bezorgen: een clown,
een goochelact, een selfi ecorner,...

 Volg Tadaaz
Volg Tadaaz op 
en ontdek nog heel wat tips voor je feest!



2 maanden voor het feest:

1 week voor het feest:

Heb je vragen over de uitnodigingen, bedankjes of tafelversiering?
Contacteer ons!    050 407 910, @

 hello@tadaaz.be of  chat op www.tadaaz.be

 Accessoires
Voor de gedekte tafel mag je de accessoires niet verge-
ten: tafelpapier of linnen, Tadaaz tafeldecoratie, 
servetten, een bloemetje, kaarsjes, slingers en ballon-
nen …

 Fotowand
Knutsel een fotowand van je zoon of dochter met mooie 
en grappige foto’s van vroeger. 

 Muziek
Maak een playlist met sfeermuziek voor overdag en wat 
uitbundigere songs voor ’s avonds.

 Bedankjes
Laat de ster van de dag bedankjes uitdelen aan alle 
gasten op je feest.

 Bestel je bedankjes
Zorg ervoor dat alles samen past: je kaartjes met foto 
en ook de bedankjes. Kies voor een magneetje met 
foto, een leuk blikken doosje of een kubusdoosje 
met foto, snoepzakjes, stickertjes… en stel een 
assortiment aan bedankjes samen. 

 Klein verlet 
Voor een plechtige communie vraag je klein verlet aan 
op het werk. Deze dag komt goed van pas voor de laat-
ste voorbereidingen!

 Extra hulp
Voorzie iemand die de kinderen animeert, die hapjes en 
drankjes serveert, die werk achter de schermen doet … 
Zo geniet jij meer!

 Maak je tafeldecoratie
 De aankleding van je feestzaal wil je uiteraard zelf doen. 

Kies daarom servetringen, placemats, menukaar-
ten, bestekhouders en een leuke vlaggenlijn die 
helemaal matcht met het motief van je kaart. Die maak 
en bestel je eenvoudig online bij Tadaaz.

 Fotograaf tijdens het feest
Vraag aan een fotograaf (of een vriend die handig is met 
een camera) om foto’s en fi lmpjes te maken tijdens het 
feest. Dan hou je er een leuke herinnering aan over en 
sta je zelf ook op de foto’s.

 Cadeautjes 
Maak samen met je zoon of dochter een verlanglijstje. 
Dit is handig om tips aan vrienden en familie te geven.

 Shoppen!
Koop al je kleine benodigdheden: jouw geschenk voor je 
zoon of dochter. Ga ook nog even op shoppingtrip om 
accessoires voor het feestbeest te scoren en om de rest 
van het gezin van een leuke outfi t te voorzien.

 Cadeau voor meter en peter
Zorg voor een heel persoonlijk cadeautje voor de 
meter en peter van jullie zoon of dochter. 
Een koffi  emok, koekjestrommel, dienblad, 
set onderzetters met de mooiste communiefoto’s 
zullen zeker scoren!

Geniet van jouw
HAPPY MOMENT!


