INLICHTINGEN EN TIPS VOOR EEN GESLAAGD VERJAARDAGSFEEST
Om de verjaardag van uw kind in het BELvue zo goed mogelijk te laten verlopen, willen we graag uw aandacht vestigen op de volgende zaken:
HOE VERLOOPT HET VERJAARDAGSFEEST?

VANAF WELKE LEEFTIJD?

Uw kind en zijn gasten worden verwelkomd in het
museum door een begeleider. Ze bezoeken samen
het museum, spelen vervolgens een flitsend ganzenspel over België en zijn geschiedenis en maken
daarna een souvenirboekje tijdens een creatieve
workshop. Dan is het tijd voor het hoogtepunt van
het feestje: het vieruurtje en het afgeven van de cadeautjes. Kortom, drie uren pret en vermaak in het
museum!

De verjaardagsfeestjes worden georganiseerd
voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar. Ook gemengde leeftijdsgroepen zijn toegestaan. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen niet deelnemen, omdat de
activiteit die we aanbieden, vereist dat de kinderen
kunnen schrijven.

VOOR HOEVEEL KINDEREN?

IN WELKE TAAL?

Wij verwelkomen maximum 15 kinderen per groep
om de kinderen een aangename en kwaliteitsvolle
activiteit te kunnen bieden.

De verjaardagen verlopen naar keuze in het Nederlands, het Frans of het Engels. Wij organiseren
geen tweetalige verjaardagsfeestjes.

BEGELEIDING:
Het museum is toegankelijk voor iedereen en wij willen elke bezoeker een aangenaam bezoek bieden.
Daarom vragen we dat er per groep minstens één begeleidende ouder aanwezig is. De begeleidende ouder is verantwoordelijk voor de groep en ziet erop toe dat er geen overlast ontstaat voor het museum en
voor de andere bezoekers. De gids-begeleider heeft de taak om de kinderen een aangename namiddag
te bezorgen en niet om gendarme te spelen ☺. De toegang tot het museum is gratis voor de begeleidende ouder (en voor maximum twee begeleidende ouders).

HOE VERLOOPT HET VIERUURTJE?
Het vieruurtje wordt volledig verzorgd door de organiserende ouder: taart, drank, borden, bestek, bekers,
tafelkleed, servetten, … Het museum stelt een afzonderlijke ruimte ter beschikking van de groep, maar is
niet betrokken bij de praktische organisatie van het vieruurtje. We vragen organiserende ouders om de
ruimte bij vertrek achter te laten zoals ze die hebben aangetroffen, dat wil zeggen opgeruimd en netjes.
Het vieruurtje heeft plaats in dezelfde ruimte als de creatieve workshop. Die ruimte bevindt zich in de lokalen van de educatieve dienst op de verdieping -1. Op die manier kunnen de kinderen in alle rust een
feestje houden, want deze ruimte is afgescheiden van het onthaal van de bezoekers. Het is niet mogelijk
om het vieruurtje in het Atrium of in de tuin van het BELvue te organiseren.
Wilt u de zaal versieren? Dat kan! We vragen u wel om de versiering (ballonnen bijvoorbeeld) zelf mee
te brengen, om die bij het begin van het verjaardagsfeestje zelf op te hangen en die aan het eind van het
feest weer mee te nemen. Het BELvue is een geklasseerd gebouwd en het is dus verboden om ook maar
iets aan de muren op te hangen, of met duimspijkers of lijm te bevestigen.
Wilt u muziek laten spelen om het vieruurtje wat feestelijker te maken? Dat kan! We vragen u wel
om uw toestel en uw muziek zelf mee te brengen. De zaal is voorzien van stopcontacten, maar het BELvue beschikt niet over een versterker of een zender.

ENKELE TIPS EN REGELS DIE MOETEN WORDEN GERESPECTEERD:
In de buurt van het museum is het is moeilijk om te parkeren. Wij raden u dus aan om met het openbaar
vervoer te komen, want er zijn heel veel lijnen die langs het museum lopen (bus 71, 95, 38 / tram 92, 93 /
metro 1-5, 2-6) en op die manier komt u niet te laat.
We rekenen er dus op dat u op tijd komt, maar kom ook weer niet te vroeg ☺! De kinderen zouden ongeduldig kunnen worden en op die manier neemt het verjaardagsfeestje een slechte start. In het park tegenover het museum is er een speelterrein dat kan dienen als afspraakplaats als u wat te vroeg bent.
We vragen de begeleidende ouder om aanwezig te blijven tot alle kinderen door hun ouders zijn afgehaald. We verzoeken u ook om rekening te houden met de sluitingstijden van het museum, namelijk
17.00 uur op woensdag en 18.00 tijdens het weekend. Als er ouders zijn die hun kinderen wat later afhalen, kunt u altijd nog even wachten in het park tegenover het museum.

SSST… NIET VERKLAPPEN!
De jarige krijgt een cadeautje van het museum, en ook een foto als aandenken.
En een tijdje na het verjaardagsfeestje in het museum, zal het ook nog een brief ontvangen met de post.
Maar meer willen we daar nu nog niet over vertellen!

HOEVEEL KOST EEN VERJAARDAGSFEESTJE?

WANNEER KUNT U EEN FEESTJE RESERVEREN?

We vragen een forfait van 175 euro, alles inbegrepen (bezoek, creatieve workshop en begeleiding)
voor maximum 15 kinderen, te betalen op de dag
van het verjaardagsfeestje (contant, Bancontact,

Op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur, op voorwaarde dat er lokalen en begeleiders beschikbaar
zijn.
Wij vragen u om een verjaardag minstens een
maand op voorhand te reserveren.

HOE RESERVEREN?

IS HET MOGELIJK OM TE ANNULEREN?

Door het formulier met de reserveringsaanvraag
online in te vullen op de website van het BELvue.
Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u
op. We kunnen de reservering niet onmiddellijk
bevestigen, omdat we eerst moeten nagaan of er
lokalen en een begeleider beschikbaar zijn.

Elke wijziging of annulering moet ons uiterlijk 21
werkdagen voor de datum van het verjaardagsfeest schriftelijk worden meegedeeld. Elke annulering binnen de 10 dagen voorafgaand aan het
feestje zal volledig worden aangerekend. Tussen
11 en 21 werkdagen voor de verjaardag wordt u
50% van de kostprijs aangerekend.

