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Laat je verrassen...

Algemeen

Alles op een rijtje!
 De in deze brochure genoemde thema-•	
feesten vinden plaats in: 
Gasterij de Klaveet te Achterveld in  
Leusden, Utrecht en Partycentrum  
’t Moaske te Tilburg, Noord-Brabant  
of in de locatie van uw keuze.
 De all-inclusive inschrijffeesten  •	
vinden altijd plaats in Gasterij de Klaveet 
en partycentrum ’t Moaske.
 Deze inschrijffeesten beginnen om  •	
19.30 uur en eindigen om 00.00 uur.
 Deze feesten zijn te reserveren voor  •	
groepen vanaf 4 personen. 
 De all-inclusive prijs voor de inschrijf- •	
feesten bedraagt  € 59,50 p.p., dit is  
incl. professioneel entertainment,  
3 gangenmenu, waarvan hoofdgerecht  
in buffetvorm en onbeperkt consumpties,  
inclusief buitenlands gedistilleerd.

Party Planners biedt leuke feesten, diners  
en spelprogramma’s voor allerlei soorten 
groepen vanaf 4 tot max. 2000 personen.
Voor bedrijven, families, buren, sportclubs, 
kaartclubjes, personeelsverenigingen en  
andere feestelijkheden zoals vrijgezellen-
feestjes, bruiloften, bedrijfsfeesten en verjaar-
dagen. Onze feesten kenmerken zich door 
goed eten, drinken, interactie, gezelligheid 
en vooral humor. Ook voor maatwerk kunt u 
bij Party Planners terecht, onze mogelijk- 
heden zijn grenzeloos.



Data• 
 Op onze website: •	
www.party-planners.nl
vindt u een agenda van de inschrijf-
feesten. Deze wordt op dit punt 
regelmatig aangepast.
 Buiten de inschrijffeesten om, is er •	
ook de mogelijkheid om als besloten 
groep te reserveren. Hiervoor gelden 
andere prijzen. 

Reserveringskantoor voor informatie 
en reserveringen:

 Party-Planners•	
Postbus 11
3790 CA  ACHTERVELD
 via de invulvelden van de website: •	
www.party-plannners.nl
via e-mail; info@party-planners.nl•	
of via tel: (0342) 450503/450052•	

A
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Inschrijffeesten

‘muzikale show’

‘zang, dans, geluk enz..’

‘een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd’
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Sjaakies vette familie fuif
(Uitermate pittig Haags familiefeest)

Onze Haagse neven Sjaakie en Henkie hebben veel 
goed te maken, herinnert u nog ons uit de hand gelopen 
familiefeest van vijf jaar geleden? Dat mag nu écht niet 
meer gebeuren.
Vanavond beloofd het één groot ‘Vet’ Haags familiefeest 
te worden. Houdt u er alvast rekening mee dat deze fuif 
enigszins chaotisch kan verlopen.
Onze Haagse familie gaat u verwennen met zang, show, 
animatie, karaoke, spel, ‘Vet’ eten en onbeperkt con-
sumpties. U wordt verwend met een showtje luchtgitaar 
spelen, alle genodigde gasten met talent mogen mee-
doen. Misschien wat matten, boxen en vuurtje stoken.

Deze fuif laat de hechte familieband zien van een soort 
van Aso familie uit Den Haag. Deze Haagse familie  
verwacht wel gasten welke tegen een stootje kunnen.

Variété in de sleurhut van John en Gré 
(Het meest lachwekkende duo van Nederland)

‘Gré heeft het weer helemaal te pakken, er is geen 
houden meer aan’, aldus John.

Ze wil samen met haar man John eens een 
gezellig feest organiseren voor alle camping-

gasten. Uitbater Jan van de Brink met z’n 
meiden runnen deze dag alweer 25 jaar 

de kantine op de camping en dat is best 
een feestje waard.

Dit rasechte Rotterdams echt-
paar, gaat u vermaken met een 

Zie website: agenda inschrijffeesten



aaneenschakeling van zang, dans, sketches, campingpret, geluk en 
andere rariteiten.
Wat kunt u zoal tegenkomen: bekende meezingers: alle dertien dood, 
artiestenspektakel en ons enthousiaste recreatieteam.

Kerstdiner met John en Gré
(Een onvervalst kerstdiner)

Deze kersteditie van John en Gré is erg sfeervol, zeer beladen en 
overgoten met een dikke vleug humor. De kerstinstuif van John en 
Gré is getuige van ongedwongen gezelligheid met lekker eten, drinken 
en ook dansen gaan we zeker niet uit de weg. 

Gré wil samen met haar man John het beste en vooral het gezelligste 
kerstdiner aller tijden brengen en u heeft de eer hierbij aanwezig te 
mogen zijn.

U begrijpt het al; u gaat genieten, middels het enveloppenspel, van 
een aaneenschakeling van zang, dans en interactie; illusie met Hans 
Plok, een intermezzo met de zingende kerstman die uw gasten al 
zingend betrekt bij evergreens als ‘Jingle Bells en het prachtige 
‘White Christmas’, Gospel met Mahalia Jackson, Apres-ski variété en 
de niet bij kerst weg te denken songfestivalsongs.

Kansloos skihutfeest
(Tiroler / apres-ski feest)

Henk, Ingrid en Peter heten u van harte welkom in hun prettig 
gestoorde skihut voor het enige kansloze hilarische skihutfeest op 
aarde. Henk, Ingrid en Peter genieten van het leven, houden van 
sfeer, gezelligheid, humor, een spelletje, lekker eten en drinken (all 
inclusive), een dansje en dit willen zij graag met u delen.
Het is niet bruut, stijlvol, boers, uitbundig, ingetogen, saamhorig, 
maar lekker kansloos.

Kortom: Een absolute topper uit onze themafeesten, zowel DJ/pre-
sentator, zang en animatie weten deze apres ski party met interactief 
vermaak naar een ongekend kansloos hoogtepunt te brengen.

‘White Christmas’

‘Jetzt gets loss’

‘muzikale show’

‘zang, dans, geluk enz..’

‘een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd’
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Bejaardenhuis op stelten
(Bonte avond in huize Pruimtabak)

U bent deze avond uitgenodigd in de meest bizarre recreatiezaal 
van “Huize Pruimtabak”, waar onze eigen activiteitenbegeleider 
Max al sinds mensenheugenis met veel plezier de scepter 
zwaait. 
Dit alles onder het motto:’een dag niet gelachen, is een dag niet 
geleefd’. Hoofdzuster Begonia zal haar gasten gaan vermaken 
met haar zangkunsten, terwijl zuster Bertha een oogje in het 
zeil houdt voor eventuele ongemakken aan tafel. 

Nummers uit de oude doos zullen de revue passeren, maar  
ook het levenslied, het Seventies-  en het hedendaags repertoire 
zullen aan bod komen, allen met een hoog meezinggehalte,  
de voetjes moeten van de vloer.

Stampei in de abdij
(Kolderiek kloosterfeest met een komische Sister-act)

Onze nonnen ontvangen u met uw zotten op een zeer  
christelijke wijze voor een volledig verzorgde stampei in hun 
kloosterzaal.

Eenmaal gezeten aan dissen met uitzicht op hun kruizen, na het 
ontvangen van de  zegen, gaat u met uw zotten kennismaken 
met het eens zo vreedzaam kloosterleven. Volgens moeder 
Overste staan schoonheid en reinheid hoog in het vaandel, u 
als gast wordt ontdaan van alle vormen van onreinheid, laat u 
verassen.

Maar………Onze nonnen vergalopperen zich telkens weer aan 
de wereldse muziek. Door onreine teksten te zingen weten ze 
u met uw zotten te vermaken als geen ander (van Hollandse 
smartlap tot Gospel tot een heuse Sister-act). 

Hun zwaktes zijn niet te weerstaan. De nonnen zullen u  
verbazen met hun live gezongen showblokken met opzwepende 
bewegingen op de dansvloer wat uiteindelijk op sensuele wijze 
zal ontaarden in swingen op de disco classics en hedendaagse 
muziek.

(Zo, de kogel is door de kerk)

‘Glitter and 

discoligths!’

‘Het nieuwe 

uitgaan!’

‘De voetjes 

van de vloer’

‘goed fout’

‘Daaaaag’

‘Jetzt gets 

loss’

‘een  

onvervalst 

kerst- 

diner’ 
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Altijd een groot feest...
Zing mee uit volle borst, voor meer dorst!



In
schrijffeesten

www.party-planners.nl - (0342) 450503

’t Foute semi-seventies feest
(Reunie van de zesde klas)

De onverslaanbare DJ Ko neemt u mee terug naar de 70’er en 80’er 
jaren. Helaas is Ko een beetje blijven hangen in de 70’er jaren en ziet 
elk optreden nog als een schoolfeest uit die tijd. Gelukkig is Rico altijd 
weer de redder in nood, door zijn weergaloze assistentie, tijdens het 
geklungel van z’n broer Ko. Met veel glitter, discolights en de onster-
felijke disco-muziek, strakke pakken, wijde pijpen, plateauzolen, live 
zang door Amazing-Gre, te foute spelletjes, humoristische animatie en 
quizzen, waant u zich weer helemaal in de zesde klas van toen, een 
onvergetelijke happening.

U kunt weer eens lekker zingen en dansen, op de hitsuccessen van 
ABBA,	traditionals	van	Boney	M,	nummers	uit	de	film	‘Saterday	Night	
Fever’ en Paradise by the Dashboardlights zal ook zeker niet ontbreken.

Lachen en lol aan de Costa del Sol
(Dinershow om van te smullen)

Organisator ‘Talento Tours’ John en zijn bemoeizuchtige echtgenote Gré 
Talento nodigen u  uit om hun geweldige ‘lachen en lol aan de Costa de 
Sol’ formule te beproeven.

U als gast gaat dineren in hun fameuze Spaanse vakantiecomplex en laat 
u bedienen door o.a huisvriend en onbeholpen Spaanse butler Manuel.  
Uw zingende gastheer en gastdame sleuren u mee in de hilarische wereld 
van het Spaanse hotel- en restaurantwezen, waar van alles mis kan gaan, 
heel herkenbaar. Chaos. U zult zich verbazen over de live gezongen  
showblokken. Het is feest aan de Costa del Sol, Viva Espana, Dolores.

Vele rariteiten passeren de revue. Normaliter is dit voor veel hotelbe-
zoekers voldoende aanleiding om het pand direct te verlaten. Bij onze 
Dinershow hoort het er echter allemaal bij.

Gedurende de Dinershow passeren vermakelijke acts de revue en 
volgens de trend van een artiestenreis, zult u vermaakt worden met 
optredens van diverse artiesten, wat zal ontaarden in een gezellige 
dansavond. Het is hier fantastisch!!!

Deze muzikale Dinershow is dan ook smullen van de bovenste plank.

Met een van uitstekende kwaliteit 3 gangen menu en onbeperkt  
consumpties wordt veel goedgemaakt.

Inpakken,	wegwezen	en	een	fijne	vakantie......



Algemeen
•				Voor	grotere	gezelschappen,	vanaf	40	personen	tot	ca.	2000	personen
 zijn er dagelijks diverse mogelijkheden voor een besloten themafeest,
 Dinershow, spelprogramma of sfeerdiner in onze vaste locaties in
 Achterveld / Leusden en Tilburg of op de locatie van uw keuze of bij 
 u thuis.
•	De	tijden	van	onze	besloten	feesten,	bepaald	u	als	organisator	zelf;
•	De	prijs	van	de	entertainmentpakketten	is	een	vast	bedrag,	ongeacht
 uw aantal gasten.
•	U	kunt	uw	thema-feest	combineren	met	vergaderen	of	een	activiteit.
•	Wij	adviseren	u	ook	graag	bij	het	zoeken	van	een	andere	geschikte	
accommodatie.

Mogelijke thema’s voor besloten gezelschappen:
 Diner- en showcafé van John & Gré
 Variété in de sleurhut van John en Gré
 Oostenrijks gelach
 Bejaardenhuis op stelten
 Piratenfeest ’t ruime sop
 Stampei in de abdij
 ’t Foute semi-seventies/eighties feest
 Hollands Blond Party
 Dutch, (Deutsch) & Discoshow
 Kansloos skihutfeest
 Oktoberfeste, Schlagerfestival
 Lachen en lol aan de Costa del Sol
 Franse kluivenparade
 Seventies Revival
 Sjaakies vette familie fuif
 LED’s dance Pianoshow
 Love to dance.....jaren 80/90/heden feest
 Avond/middag van de gekken
 Winterse gezelligheid
 Deutsch Weinachtsfest
 Kerstdiner met John en Gré
 Helemaal Holland quiz

Besloten feesten

Diner Game Show
Night of the Klomps
Boomstammen BBQ Show
Mafi ose moord avond
Gezelligheid kent geen tijd
Hypnoseshow
Crazy Casino, Hollands of
Las Vegas stijl
Eindejaarsfeesten
Sfeerfeesten en sfeerdiners
Theme-wedding:
thema-bruiloften
thema: Allround

Alle thema’s zijn uitvoerbaar 
in kersteditie!
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Informeer ook eens naar onze seniorenshows!

‘Thema-plaza wedding arrangement’

Een leuk feestje in een leuke zaal, of een geweldig feest in een 
geweldige zaal.

Een themabruiloft kan een feestavond zijn ter ere van uw huwelijksdag, 
maar ook voor uw 12½, 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijk.

In grote lijnen zijn er twee soorten bruiloften. De bruiloftsfeesten met 
een thema en de traditionele bruiloft. In Nederland komt de traditionele 
bruiloft het meest voor, terwijl in een land als Amerika de themabruiloften 
bijzonder populair zijn. 

Party Planners biedt u de mogelijkheid om te kiezen voor een thema-
bruiloft, zie ‘besloten themafeesten’ of te kiezen voor een all-inclusive 
bruiloft zonder thema, maar wel met verrassende invalshoek. 

Dit noemen we het ‘Thema-plaza Wedding arrangement’

Hierbij verzorgen wij het volgende:

All-round live-muziek verzorgd door onze huismuzikanten •	
 (incl. verrassende showblokken);

 Eén acteur verzorgt avondvullend diverse typetjes, zoals b.v. •	
de lakei/ceremoniemeester, vreemde bruiloftsfotograaf en de 
verschrikkelijke zwerver (ex van de bruid...);
	Koffi	e	met	gebak	of	petit-four,	bittergarnituur,	hapjesbuffet	en	•	
als	afsluiter	een	patatje	met	of	koffi	e	met	saucijsenbroodje,	
consumpties onbeperkt.

We want more...

Diner Game Show
Night of the Klomps
Boomstammen BBQ Show
Mafi ose moord avond
Gezelligheid kent geen tijd
Hypnoseshow
Crazy Casino, Hollands of
Las Vegas stijl
Eindejaarsfeesten
Sfeerfeesten en sfeerdiners
Theme-wedding:
thema-bruiloften
thema: Allround

Alle thema’s zijn uitvoerbaar 
in kersteditie!
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Sfeerfeesten zijn een budgetoplossing voor groepen 
die wel een bepaalde sfeer willen creëren, maar 
niet zwaar gebonden willen zijn aan een vast thema 
met een grote bezetting entertainers.
Dé oplossing voor familiefeesten, zakendiners en 
personeelsfeesten voor kleinere bedrijven.

Volop gezelligheid, sfeer, 3-gangen diner (waarvan 
hoofdgerecht in buffetvorm), onbeperkt drankjes, zanger/
entertainer, humor en dans.

Bij elke stijl en ieder thema is er een interactie in kleding 
en persoonlijkheden.

Sfeerdiners

 Blues-, Jazz- & Swingdiner
 Nautisch diner
 Good Old Cowboy diner
 Vetkuiven diner
 Haags smartlappen diner
 Eric’s Music show
 DisKo diner
 Five Live, vijf verschillende sferen Jamaica Showtime
 Gospel diner
 Akoustisch diner
 Kerstdiner
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Sfeerdin
ers

Prijs per persoon is € 46,50 
incl. onbeperkt eten en 
consumpties.

Deze Dinnershows zijn op 
basis van 3½ uur, tijden 
bepaalt u zelf.
Deze shows kunt u verlengen 
met 1 uur tegen een meerprijs 
van € 4,25 p.p.
Onze sfeerdiners zijn te 
boeken voor besloten gezel-
schappen vanaf 50 personen.

U kunt ook nog kiezen voor 
een sfeerdiner zonder zanger/
entertainer, dus gewoon een 
gezellig 3 gangen diner en 
consumptie met achtergrond-
muziek, dan is de prijs € 34,50 
per persoon.

Altijd gezellig...



Thema-plaza Tilburg
Lokatie partycentrum’t Moaske
Middelstraat 24
5176 NJ De Moer (Tilburg)

Zie ook www.thema-plaza.nl

Locaties open inschrijf-
feesten vanaf 4 personen:
 
Thema-plaza Achterveld:
Lokatie: Gasterij de Klaveet
Postweg 1
3831 SE ACHTERVELD

Voor meer informatie:
www.party-planners.nl
of bel: (0342) 450503

Onze shows zijn te boeken op 
iedere gewenste locatie.

Wij komen naar u toe.

Themafeesten zoals het hoort!!!


