
Tips & inspiratie 
voor een spetterend 

communie- of 
lentefeest



Groetjes, Fien XXX

Beste lezers,
Staat er ook bij jullie een communie-, lente- of groeifeest 
op het programma in 2020? Dan wordt het stilaan tijd om te  
beginnen aan de voorbereidingen! 

Zo’n feest kan je natuurlijk heel wat stress bezorgen, 
dat weten wij maar al te goed. Zelf herinner ik me 
nog hoeveel werk er kwam kijken bij de organisatie 
van mijn communie − al eventjes geleden intussen ;-)  
− en die van mijn broer. We hielpen toen met z’n allen 
mee met het decoreren van het feest en we hebben er 
vooral fantastisch leuke  herinneringen aan overgehouden! 
Wanneer het idee groeide om families te helpen bij de 
voorbereidingen van hun feest, was ik dan ook meteen 
enthousiast. Speciaal voor jou verzamelde ik in dit online 
magazine al mijn ideetjes om de voorbereiding van 
jouw feest een stuk vlotter te laten verlopen. Je ontdekt 
verschillende bruisende ideetjes, maar ook tips voor je foto’s, 
decoratie van je feest én de trends voor 2020. Zo kan jij 
een schitterend feest organiseren, helemaal op maat van 
het feestbeest.  

Ik hoop dat jij evenveel plezier zal beleven aan het lezen 
van dit magazine, als ik had bij het schrijven ervan. Veel 
leesplezier en alvast succes met de voorbereidingen van 
je feest!
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Tips en inspiratie 
voor je communiefoto’s

Een van de eerste stappen voor de organisatie van je communiefeest 
zijn natuurlijk de communiefoto’s. Deze zetten meteen de toon van het 
feest. Aangezien ze ook vaak gebruikt worden voor de uitnodigingen, 
neem je ze best ruim op voorhand. Stuur de uitnodigingen op tijd, 
zodat zoveel mogelijk genodigden aanwezig kunnen zijn. Maar hoe 
begin je hieraan? Het kan soms behoorlijk lastig zijn om de perfecte 
communiefoto te nemen. Ik geef je graag 3 gouden tips om er voor te 
zorgen dat je kind er geweldig op staat! 

 Gouden tip 1: 
Wacht niet tot de  
allerlaatste minuut
De fotosessie uitstellen is een absolute no-
go. Leg een datum vast die je wat speling 
geeft. Er zijn immers allerlei zaken die nog 
roet in het eten kunnen gooien: slecht weer, 
een verkoudheid … Als je de fotosessie vroeg 
genoeg inplant, kan je die bij problemen ook 
gemakkelijk nog een weekend uitstellen. Zo 
vermijd je alvast de stress omdat je dringend 
foto’s nodig hebt. 

Wanneer je met je fototoestel klaarstaat 
om de ster van de dag op zijn best te 
fotograferen, denk er dan aan om genoeg 
foto’s te nemen. Stop niet na enkele plaatjes, 
maar neem een ruim aantal foto’s in 
verschillende houdingen en met verschillende 
accessoires. Dan weet je alvast zeker dat je 
geen tweede fotosessie hoeft in te plannen, 
en heb je de mogelijkheid de uitnodigingen 
én de decoratie te personaliseren met 
verschillende foto’s!

 Gouden tip 2: 
Goed weten wat je wil
Ik hoef het je vast niet te vertellen: de 
aandachtsspanne van een kind is beperkt. 
Om de fotosessie leuk te houden, zorg 
je er best voor dat het allemaal niet te 
lang duurt, twee uur is het absolute 
maximum. Duurt het langer, dan zullen de 
vermoeidheid en de verveling snel de kop 
opsteken, tenzij je graag foto’s met een 
pruillip wil, natuurlijk… De tijd is beperkt, 
dus zorg er op voorhand voor dat je goed 
weet wat je wil. 

Bereid de fotosessie voor met je kind 
door samen voorbeelden te bekijken van 
communiekaartjes en uitnodigingen. Zo 
heb je meteen ook een beter beeld van 
het aantal foto’s dat je op je kaartje wil 
plaatsen en kan je het feestbeest al op 
voorhand motiveren!

Verlies nooit uit het oog dat het 
voor je kind leuk moet blijven. 
Zorg voor leuke activiteiten, 
zoals het gooien van confetti 
tijdens de shoot. Wedden dat dit 
de tofste foto’s oplevert?
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Voor geslaagde foto’s is het belangrijk dat je 
kind er zo spontaan mogelijk op staat. Zorg 
er voor dat hij of zij zich tijdens de fotosessie 
goed amuseert! Dit kan met behulp van 
een aantal accessoires. Die geven je foto’s 
een feestelijke toets en helpen je kind  
zich te amuseren, zodat hij of zij met een 
grote smile op de foto’s plakt.  

Heb je voor het communiefeest een specifiek 
thema gekozen? Dan kan je met de 
accessoires het thema alvast introduceren 
op de uitnodigingen. Voor jongens wordt er 
vaak gekozen voor een voetbal, skateboard, 
dino’s… Voor meisjes zijn de traditionele 
thema’s muziek, dans, bloemen… Vraag het 
aan je kind: hij of zij weet vast zelf het beste 
waarmee hij of zij graag wil poseren!

 Kaartjes 
Dit jaar mag de communicant terug in de spotlights op de communiekaartjes.  
Een stijlvol ontwerp met foto, naam en datum, verkrijgbaar in verschillende kleuren  
en modellen. Helemaal trendy zijn één of enkele foto’s gecombineerd met de naam  
en een vleugje getekende fantasie zoals een bloem of donsveer. Maar ook de modernere 
kaartjes met geometrische ontwerpen en gouden 
accenten doen het heel goed. Zo kan 
je de kaartjes perfect laten aansluiten 
bij de laatste nieuwe kleurentrends 
en vooral bij de kledij van het kind.  
Welke kleuren en ontwerpen kies jij?

 Gouden tip 3: 
Zorg voor accessoires

Psst ! Achteraan dit magazine vind  
je een grappig masker, dat je kunt 
afdrukken, uitknippen en inkleuren!

Volg je voor het feest geen specifiek thema, 
dan kan je uit de bol gaan met een aantal 
photo-booth accessoires: brillen, gekke 
hoedjes, snorren, allerlei bordjes… Die hebben 
alvast het voordeel dat ze kunnen worden 
gebruikt voor jongens en meis-jes, grappige 
foto’s gegarandeerd!

 Kleding
Dit jaar worden de meisjes en jongens omgetoverd tot echte dametjes 
en meneertjes. Bij de meisjes blijft de prinsessen look populair, maar op 
een subtielere manier. Witte en roze jurkjes met subtiele details in goud of 

zilver zijn helemaal in. Vaak wordt dit gecombineerd met 
een jeansvestje en sneakers, voor een iets stoerdere look. 
De kleurtrends leggen de nadruk op wit en roze, maar ook 
goud, zilver en pastelkleuren blijven een hit. Mag het iets meer 
‘casual’ voor jouw dochtertje? Dan is de combinatie van een 

losse broek met een leuk bloesje in de perfecte keuze!  
Bij de jongens blijven strikjes & bretellen een absolute 
topper voor een speelse look. Als het wat stoerder mag, 
passen de kleuren blauw, beige en wit perfect samen. 

Met een stoere sneaker onder en eventueel zonnebril bij, 
is zijn communielook helemaal af!

De mode is datgene wat uit de mode raakt, zei Salvador Dali al. En dat klopt: elk jaar zijn  
er andere trends en kleuren in de mode. Ook de communiekleren en -uitnodigingen 
ontsnappen daar niet aan. Ik geef je alvast een kleine rondleiding door de trends van 
2020, zodat je zeker geen modeflaters begaat.  

De laatste Communietrends
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Alle foto’s zijn genomen, de uitnodigingen zijn klaar en verstuurd… Tijd dus om 
eens na te denken over de decoratie van het feest. Het is het leukst wanneer 
je decoratie het thema van je feest volgt. Heb je geen thema, probeer dan een 
rode draad te vinden die door de uitnodigingen en de decoratie heen loopt. Het 
resultaat zal een stuk leuker ogen! Zijn er zoveel decoratiemogelijkheden dat 
je door de bomen het bos niet meer ziet? Het wordt een stuk makkelijker met 
volgende ideetjes en trends.

De ontvangst 
De eerste stap van het feest: de gasten 
verwelkomen. Met een kleurige en levendige 
decoratie tover je van bij de eerste seconde een 
glimlach op hun gezicht. Een trend die zopas 
is overgewaaid uit de Verenigde Staten: de 
welkomposter, opgehangen met washitape. 
Daarnaast zijn ballonnen nog steeds een  
klassieker! Laat wel die oude ballonnen met  
matte kleuren in de kast liggen. Koper- en 
metaalkleuren zijn in de mode, en dat geldt 
dus ook voor de ballonnen.

Extraatjes
Als je een feest organiseert, is het misschien 
wel het belangrijkst dat je er fantastische 
herinneringen aan overhoudt! Zelf zal 
je sowieso wel overal tegelijk moeten  
zijn. Wat als je de gasten nu eens hun eigen 
herinneringen laat creëren? Leg bijvoorbeeld 
op een tafel een retro camera en enkele 
accessoires om originele foto’s te maken, 
een gastenboek waarin iedereen iets kan 
schrijven, of blaadjes om leuke herinneringen 
op te schrijven. Laat het gerust aan je gasten 
zelf over, die zijn zeker creatief genoeg!

De tuin 
Bij mooi weer zullen de kinderen ongetwijfeld een groot deel van de dag in de tuin doorbrengen. 
Een gemakkelijk ideetje voor heel wat sfeer: hang overal lampionnen of pomponnetjes op. Ze 
voegen kleur toe aan het geheel, en je vindt ze vast in dezelfde kleuren als je thema. Als het 
thema zich ertoe leent en je houdt van knutselen, dan kan je ook zelf een slinger maken van 
voorwerpen die bij je thema passen! 

De tafel 
Ook hierbij is de keuze van het thema essentieel voor de decoratie. Bloemen zijn 
natuurlijk een klassieker als tafeldecoratie, maar die passen niet zomaar bij elk thema.  
Bokalen en vaasjes zijn helemaal in, maak er dus ook gebruik van! Ze zijn immers 
extreem veelzijdig: je kunt ze aanpassen aan elk thema, afhankelijk van wat je erin 
steekt: snoepjes, foto’s, bloemen, schelpen … Vergeet vooral ook niet te genieten van 
de avonden waarop je samen met je gezin de decoratie voorbereidt. 

Een leuke tip? Gebruik menu’s, naamkaartjes, bestekhouders en placemats  
met foto’s van het kind om de communicant extra in het middelpunt van de 
belangstelling te plaatsen. Handig om bij deze decoratie de connectie tussen 
uitnodiging en het thema extra in de verf te zetten.

Originele 

Het meest opvallende idee  
dit jaar? Personaliseer de  
wijn- en waterflessen  
op tafel met een mooie 
fotosticker van het feestbeest!

decoratie
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https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/welkomposter
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/gastenboek
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/etiketten-voor-bokaal
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/glazen-vaasje
https://www.smartphoto.be/nl/producten/designselection.aspx?pcg=cards.large&occ=kids&purpose=menu
https://www.smartphoto.be/nl/kaartjes/naamkaartjes
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/bestekhouder
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/set-van-placemats
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/etiketten-voor-fles


Activiteiten
Het feest is in volle gang! Iedereen heeft lekker gegeten, de gasten zitten met 
elkaar te babbelen, ze nippen nog even van hun koffie… En toch, dit is het moment 
waarop de sfeer vaak een beetje inzakt. Er is echter maar een klein duwtje nodig 
om het feest weer in gang te trekken. Dit kan aan de hand van enkele eenvoudige 
spelletjes per tafel of enkel voor personen die willen meedoen. Vergeet zeker de 
kindjes niet! 

Voor grote kinderen 
Vergeet ook de grotere kinderen niet. Een 
hele dag tafelen kan ook voor hen best 
lastig zijn. Voorzie activiteiten voor overdag 
én ‘s avonds. Een mini-fuif is bijvoorbeeld 
een leuke manier om de ambiance erin te 
houden. Hier is ook alvast een eenvoudig 
spelletje waarmee je iedereen meekrijgt: “De 
knotsgekke communie-uitdagingen”. Handig 
is dat teams al op voorhand gecreëerd zijn 
(je speelt per tafel!), en een beetje competitie 
houdt het vuur uiteraard in de pan! 

De kinderen animeren 
Als het weer niet meezit, kan het wel eens lastig zijn om een hele groep kinderen te 
animeren in een eetzaal. Wees vooruitziend! Bereid activiteiten voor en neem spelletjes 
mee. Wat dacht je van een schattenjacht? Niets ingewikkelds, want je hebt natuurlijk al 
genoeg andere voorbereidingen te treffen. Een eenvoudig en leuk idee: geef elk kind een 
lijstje met een aantal situaties en een wegwerpfototoestel. Voor oudere kinderen is een 
wegwerpfototoestel niet eens nodig, zij kunnen gewoon hun telefoon gebruiken. 

Daag hen uit om elk van de situaties op hun instructieblaadje op foto vast te leggen. Daar 
zijn ze alvast een tijdje zoet mee! Als extra motivatie kan je ook een prijs voorzien voor de 
eerste die het fotospel tot een goed einde bracht!

Een voorbeeld van een schattenjacht vind je achterin dit magazine!

Print de spelletjes op een harder  
papier voor een extra feestelijke look!

Bereid het spel goed voor, zodat ook jijzelf 
er plezier aan hebt. Geen improvisatie, geen 
stress. Gewoon genieten van het moment en 
je zal je wellicht een breuk lachen. Je kunt 
kiezen voor een muziekspel, of het meer 
algemeen houden. Je hoeft op voorhand 
alleen maar de vragen te verzinnen. 

Maak het jezelf eenvoudig en print het 
communiespel achterin dit magazine 
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Bedankjes
Het is tegenwoordig de gewoonte om de gasten als bedankje of snoepjes of een 
kleine attentie mee te geven. De eindstreep is in zicht, en dit is niet het moment 
om fouten te maken. De decoratie heb je al gekozen, dus blijf je ook voor de 
bedankjes best in hetzelfde thema. Afhankelijk van het thema van het feest kun 
je kiezen voor een klassiek bedankje of voor een origineler idee.

Klassiekers in een nieuw jasje 
Ouderwets en saai, daar doen we niet aan mee! Personaliseer de snoepzakjes met 
foto’s van de communicant en blijf bij je thema tot het bittere eind (nu ja, bitter...). 
Vergeet ook niet de tafel te versieren waarop je de bedankjes zal zetten. Denk eraan 
ook wat suikerbonen of snoepjes op de tafels te leggen voor de zoetekauwen. 

Speel het origineel 
Geef je liever een klein cadeautje mee? 
Of wil je de suikerbonen vervangen 
door iets originelers? Waarom geen 
gepersonaliseerde bellenblazen 
voor de kinderen? Die kunnen ze de dag 
zelf al gebruiken om zich te amuseren 
in de tuin! Voor de volwassenen zijn  
bijvoorbeeld de memoblokjes of 
magneten met foto’s een origineel en 
leuk geschenk.

https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/snoepzakje
https://www.smartphoto.be/nl/communie/communie-versiering
https://www.smartphoto.be/nl/belangrijke-momenten/communie/communiebedankjes
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/bellenblaas
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/memoblok
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/magneten
https://www.smartphoto.be/blog
http://www.facebook.com/smartphoto.be
http://www.instagram.com/smartphotobe/
http://www.pinterest.com/smartphotobe/


4 maanden voor het feest

 °PRIK EEN DATUM
Kies een datum die jou als organisator het beste past. Dezelfde dag van  
de communie is logisch, maar één of enkele weken later kan ook!

 °LOCATIE 
Feestzaal huren? Wees dan op tijd met je aanvraag en ga aanwezige 
faciliteiten na, zoals de mogelijkheid om buiten te spelen.
Thuis vieren? Een tuinfeest geeft een extra dimensie aan je feest! 

 °BUDGET
Denk aan locatie, uitnodigingen en bedankkaartjes, catering, fotograaf, 
kledij, versiering, bedankjes... en een kleine buffer voor onvoorziene kosten. 

 °GASTENLIJST
Overleg wie jullie willen uitnodigen, rekening houdend met het budget. Denk 
hierbij aan vrienden, familie en vriendjes van het feestvarken. Vergeet niet 
alvast peter en meter op de hoogte te brengen!

 °THEMA 
Een bepaalde kleur, sport, prinses... Laat het thema terugkomen in de foto’s, 
uitnodigingen en decoratie!

 °FOTOGRAAF
Voorzie al dan niet een fotograaf voor de communiefoto’s en om foto’s te 
nemen tijdens het feest zelf.

 °COMMUNIE OUTFIT
Op zijn of haar feest mag de communicant echt stralen! Ga op tijd op zoek  
en denk aan een passende outfit voor de volledige familie.

 °FEESTMENU
Regel het menu via de feestlocatie of voorzie een traiteur. Bespreek het menu, 
de taart en houd uiteraard rekening met mogelijke allergieën en vegetariërs.

2-3 maanden van tevoren

 °COMMUNIEFOTO’S
Organiseer tijdig een dag voor de 
communiefoto’s. Denk op voorhand na over 
welke foto’s je wil op de kaartjes en bedankjes 
zodat de shoot zelf vlot verloopt.

 °TEAM COMMUNIE
Je wil op de dag zelf zoveel mogelijk genieten, 
dus zorg voor voldoende hulp, al dan niet via 
het personeel van de feestlocatie.

 °INFORMEER JE GASTEN OP VOORHAND
Laat je gasten op voorhand al weten dat ze 
de datum moeten vrijhouden zodat ze zeker 
en vast aanwezig kunnen zijn. Vermeld dat de 
officiële uitnodiging volgt.

 °UITNODIGINGEN EN COMMUNIEKAARTJES
Bestel eventueel een proefkaartje op voorhand 
zodat het uiteindelijke resultaat helemaal is 
wat je wil. Houd een lijstje bij waarop je kan 
aanduiden wie al dan niet heeft bevestigd. 
Bestel meteen ook je communiekaartjes om 
uit te delen na afloop van het feest.

 °ANIMATIE VOOR JONG EN OUD
Bedenk alvast wat extra activiteiten 
voor tijdens het feest. Een springkasteel, 
photobooth of organiseer de spelletjes uit ons 
online magazine.

 °AANDENKEN VOOR PETER EN METER
Wat dacht je van een foto op acryl, 
gepersonaliseerde mok of een ingekaderde 
foto op canvas? Uiteraard allemaal te 
verkrijgen via smartphoto.be.

 °COMMUNIEBEDANKJES
Bestel de bedankjes op tijd en zorg ervoor 
dat deze mooi samengaan met de kaartjes. 
Echte toppers zijn snoepzakjes of -doosjes, 
bellenblazen en magneten.

Communie
checklist

Inspiratie door



1 week van tevoren

 °BOODSCHAPPENLIJSTJE
Haal alvast de houdbare dingen in huis die je nog niet had klaargelegd, 
zoals alle ingrediënten voor de hapjes en het menu.

 °IEDEREEN BEVESTIGD?
Ga na of iedereen heeft bevestigd, zo kom je niet voor verrassingen te staan 
op de dag zelf en kan je perfect het feest tot in de puntjes voorbereiden.

 °SCHOONMAAK
Een communie organiseren betekent dat je de dag voor het feest ervoor 
zorgt dat alles helemaal klaarligt en schoon is. Zorg dus voor een propere 
locatie waarbij alles klaar is om de gasten te ontvangen.

 °LAATSTE VOORBEREIDINGEN
Bereid zo veel mogelijk zaken één of enkele dagen op voorhand voor zoals 
hapjes, aankleden van de feestlocatie en een playlist voor tijdens het feest.

 °FOTOTOESTEL
Leg alles klaar zodat je de dag zelf niet meer hoeft te zoeken. Laad zeker 
alvast ook de batterijen van je fototoestel op!

De dag van het feest

 °EEN LAATSTE CHECK!
Alvorens de gasten er zijn, check een laatste 
keer of alles in orde is wat betreft eten, drinken 
en zitplaatsen. Breng de laatste versieringen 
aan volgens het feestthema en wacht in 
spanning tot de gasten arriveren. 

 °ZORG VOOR HERINNERINGEN
Brief de fotograaf duidelijk wat hij of zij zeker 
niet mag vergeten of zorg ervoor dat er 
iemand is die de belangrijke dag goed in beeld 
kan brengen. Bewaar achteraf de mooiste 
herinneringen in een prachtig fotoboek.

 °BEDANKJES
Leg de bedankjes en aandenkens klaar om 
mee te geven na afloop van het feest. Leg 
deze op een mooie plaats zodat ze bijdragen 
aan de decoratie van de feestlocatie

 °GENIET!
Vergeet vooral niet te genieten van het feest! 
Ontspan en richt je op de communicant en de 
gasten.

1 maand van tevoren

 °FEESTVERSIERING EN TAFELDECORATIE
Maak alles in het uitgekozen thema om het plaatje compleet te maken. 
Denk bijvoorbeeld aan een welkomposter, feestvlaggetjes, stickers voor 
servetten, menukaarten en bloempotjes.

 °KAPPER
Leg de afspraak zeker een maand van tevoren vast, zodat je zeker weet dat 
hij of zij tijd heeft voor jou en je communicant.

 °EXTRA MATERIAAL
Voorzie voldoende stoelen, tafels, servies en eventueel een tent zodat je de 
dag zelf niet voor verrassingen komt te staan.

 °KLEIN VERLET
Voor een plechtige communie heb je als ouder recht op een dag betaald 
verlof. Zal van pas komen, denk je niet?

 °VOLG SMARTPHOTO
Volg smartphoto via Facebook of via de blog voor heel wat extra tips en 
ideetjes bij de voorbereiding van je feest! Je zal het je niet beklagen  

Psst!
Op zoek naar inspiratie voor je communiekaartjes en versieringen? 

Ontdek de leukste ideetjes en designs op www.smartphoto.be
Inspiratie door












