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Kindershows zijn een van mijn specialiteiten en worden gekenmerkt door zeer veel interactie met het publiek en veel humor. 

De shows worden altijd aangepast aan het niveau van het aanwezige publiek om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij hun 
beleveniswereld. Het is zelfs mogelijk om de verhaallijn van de shows aan te passen aan een thema (kinderboekenweek, sinterklaas, kerst, 
etc.) zodat de shows op elke gelegenheid inzetbaar zijn. Elke show heeft zijn eigen verhaallijn en materialen, elke show is dus ook echt 
anders. Wel zijn de elementen gelijk: humor, interactie, goochelen, jongleren, muziek en participatie.

Of u nu kiest voor de knotsgekke kindershow van Clown Zassie, de stoere piratenshow van Sjaak de Piraat of de vrolijke  
Pi-Pa-Pepernoten Parade: het is altijd een succes. Jong en oud wordt meegetrokken in een interactieve show die geen moment verveelt en 
iedereen aan het lachen krijgt. 

De voorstellingen zijn standaard 1x 60 minuten, maar het is ook mogelijk om een show van 2x 45 minuten of meerdere korte shows 
verspreid over een dag te boeken. Dit is ook mogelijk in combinatie met ander vermaak zoals een ballonartiest, schminkstand, 
suikerspinmachine, etc. 
Alle shows komen compleet met een professionele geluidsset tot +/- 200 personen, decor en alle benodigde materialen.  Door mijn 
jarenlange ervaring op cruiseschepen in het buitenland zijn al mijn shows ook mogelijk in het Engels. 

Scholenarrangement
Voor basisscholen heb ik zelfs een speciaal scholenarrangement waarbij dezelfde show 2x wordt opgevoerd: 1x voor de onderbouw, 1x voor 
de bovenbouw. Door de groep op te splitsen kan de show gebracht worden op het juiste niveau dat bij de doelgroep hoort. 

Kindershows

Kijk op www.youtube.com/clownzassie voor fragmenten en filmpjes van mijn diensten



Ballonartiest

Denkt u bij ballonfiguren aan een hondje? Dan zult u omver worden geblazen door mijn balloncreaties!

Als ballonartiest maak ik op eigenzinnige wijze de meest uiteenlopende figuren van ballonnen. Een vlotte babbel, persoonlijke aandacht 
voor de kinderen, heel veel publieksinteractie, humor en vliegensvlugge vingers maken deze dienst tot een topact op evenementen en 
winkelcentra. Het is entertainment met ballonnen, u zult zien dat zelf mensen zonder kinderen rustig even blijven staan om te kijken wat 
er allemaal gebeurt en wordt gemaakt. Mickey Mouse, Donald Duck, slangen, vlinders, zeemeerminnen, helikopters en nog veel meer: het 
wordt allemaal ter plaatse in rap tempo gemaakt. 

Vele gedaantes 
Als ballonartiest kan ik vele gedaantes aannemen: van de opvallende Clown Zassie tot de stoere Sjaak de Piraat, van de nette Jerry de 
Ballonheer tot een vrolijke Kerstman: er is bijna altijd een gedaante dat aansluit bij het thema van uw gelegenheid.
Als Jerry de Ballonheer kan ik zelfs de kleuren van mijn gillet en stropdas aanpassen aan de kleuren van uw bedrijf. 

Niet alleen leuk voor kinderen
Bij ballonnen wordt al snel de link gemaakt met kinderen, maar ook op gelegenheden waar helemaal geen kinderen zijn word ik regelmatig 
geboekt en vinden de ballonnen gretig aftrek. Zo stond ik al op de 070Borrel in Scheveningen, op een housefeest in Strandclub WIJ, 
op studentenfeest Aquavaganza, op een modeshow in Paradiso, in de Hollywood Music Hall en op het Partyfeest in de Sugarfactory in 
Amsterdam.

Benieuwd wat klanten van mij vinden en wie u voor gingen? www.clownzassie.nl/referenties



Sjaak & Pablo Suikerspin uitdelen

Steltloper

Deze bekende zoete lekkernij doet vele kinderhartjes sneller kloppen!

(Kinder)evenement? Trakteer uw gasten op een heerlijke suikerspin.  
Met mijn opvallende knalroze suikerspinnenkar kom ik graag naar u 
toe en deel onbeperkt suikerspinnen uit. Gegarandeerd een succes!

De suikerspinnenkar komt uiteraard compleet met suiker, stokjes, 
prullenbak, stroomhaspel en vrolijke en kindvriendelijke bediening. 
Het enige waar u voor hoeft te zorgen is stroom.

Een echte blikvanger op een markt of evenement: steltlopers.

Steltlopers vallen op en trekken behoorlijk de aandacht: ideaal om in 
te zetten bij promotieacties of als rondlopende act. 

Of u nu uw gasten wilt verwelkomen op een evenement, rondlopend 
reclame wilt maken of uw publiek wilt vermaken met een leuke act op 
hoog niveau: ik kan ervoor zorgen. Zelfs meerdere steltlopers inhuren 
behoort tot de mogelijkheden.
 
Folders uitdelen? Sampelen? U zult verbaasd zijn hoe snel mensen wel 
iets aannemen van een steltloper! Boodschap omroepen? Met een 
ouderwetse scheepshoorn loop ik rond en verkondig het programma 
of uw boodschap. 

Als piccolo met poetsdrift loop ik gewapend met doeken en plumeaus 
rond, of als Sjaak de Piraat op zoek naar een schat. Allemaal leuke en 
ludieke invullingen van mijn steltenacts waarbij humor en interactie 
met het publiek vooropstaan. 

Mogelijk in diverse kostuums: van deftige heer tot griezelclown en van 
ijverige piccolo tot stoere cowboy. Informeer naar de mogelijkheden.

Het stoerste en knuffelbaarste duo van Nederland!

Sjaak de Piraat & Pablo Papgeaai lopen rond over uw evenement 
en dat valt op! Ze gaan op de foto, geven handjes, en kunnen items 
uitdelen vanuit een schatkist. 

Ook is het mogelijk dat Sjaak de foto’s maakt waarna deze later, 
bewerkt met een kader met uw logo en tekst, online te vinden zijn. Een 
leuke blijvende herinnering en goed voor promotie via social media.  

Leuke act voor dierendag, shantykorenfestival, piratenthema, etc.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor mijn nieuwsbrief op www.clownzassie.nl



SchminkenGlittertatoeageZandtekeningen

Laat jezelf omtoveren in een mooie creatie. 

Schminken blijft ongekend populair. Met 
mijn schminkstand op uw evenement lopen 
er in korte tijd vele kleurrijke (en vrolijke) 
gezichtjes rond. 

Het is mogelijk om meer dan een 
schminkster te leveren of te combineren 
met glittertatoeages voor meer capaciteit.

Bling bling op je arm, been, hand, schouder.

Glittertatoeages zijn ontzettend populair 
bij zowel jongens als meiden. De leuke 
tatoeages kunnen tot een week blijven 
zitten en kunnen desgewenst aangepast 
worden aan een thema (kerst, sinterklaas, 
voetbal, pasen, etc.)

Ideaal in combinatie met schminken!

Creatief spelen met gekleurd zand en aan 
het eind een kunstwerkje mee naar huis.

Speciale kleurplaten (div. thema’s mogelijk) 
worden met gekleurd zand ingekleurd en 
meegegeven in een net hoesje. 

Deze leuke activiteit is bijvoorbeeld erg 
leuk als actie rond bijvoorbeeld moeder- en 
vaderdag. Maar ook gewoon op school, 
feesten, evenementen, Koningsdag, etc. 

Complete pakketten Naast losse diensten verzorg ik ook graag het complete 
kindervermaak voor uw feest of evenement. 

Combinaties van ballonartiest, suikerspinmachine en 
schminkstand? Geen probleem! Meerdere korte shows met 
tussendoor ballonvouwen? Allemaal mogelijk! 

Ook verzorg ik ballondecoraties. Ideaal voor openingen, 
open dagen, etc. en dus ideaal in combinatie met mijn 
entertainmentdiensten (losse decoratie uitstend regio Dordrecht).

Naast mijn eigen diensten nog meer nodig? Een springkussen? 
draaimolen? Oud-Hollandse spellen? Poppenkast? Drive-in 
DJ? Levende standbeelden? Door mijn ruime ervaring en grote 
netwerk kan ik dit en meer voor u regelen. Zo weet u zeker dat 
u iets goeds geleverd krijgt, zonder dat u veel tijd kwijt bent aan 
het zoeken. 

Of u nu een schoolfeest, opening, of een jaarmarkt organiseert: 
voor kindervermaak bent u bij Clown Zassie Entertainment aan 
het juiste adres. 

Op www.clownzassie.nl heb ik al wat veel voorkomende 
combinaties staan, maar uiteraard is elke willekeurige combinatie 
mogelijk. 

Informeer gerust naar wat ik voor u kan betekenen voor 
compleet kindervermaak op uw feest.

Vragen over mijn diensten of een boeking doen? Bel 078-7850467
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ook te volgen via: 

www.clownzassie.nl

7 redenen waarom u kiest voor Clown Zassie Entertainment:
1 Meer dan 18 jaar ervaring in het verzorgen van kwalitatief, betrouwbaar en professioneel kindervermaak.

2 Eerlijk een meedenkend advies: ik denk graag met u mee over de beste invulling voor uw evenement, ook   
 als dat niet een van mijn eigen diensten is.

3 Alles uit eigen beheer: alle diensten worden door mijzelf bedacht, samengesteld en vaak ook uitgevoerd.   
   Hierdoor kan ik een constant kwaliteitsniveau bieden. Wat niet uit eigen beheer wordt geleverd    
 komt uitsluitend bij partners vandaan waarvan ik de kwaliteit ken en kan garanderen. 

4 Duidelijke afspraken: alle afspraken worden verwerkt in een schriftelijke bevestiging. 
 De specificaties van mijn diensten zijn op www.clownzassie.nl na te lezen. 
 Zo komt u dus nooit voor verrassingen te staan. 

5 Betaalbare topkwaliteit: misschien niet de goedkoopste, zeker niet de duurste. Ik heb een uitstekende   
 prijs/kwaliteitverhouding op mijn diensten. Dit wordt bevestigd door een lange lijst tevreden (en    
 terugkerende) klanten. 
 
6 Verzorgd tot in de puntjes: u heeft geen omkijken naar de diensten. Ik neem alles mee wat we nodig   
 hebben. Wat wij van u nodig hebben (stroom/water/opbouwtijd/etc.) weet u vooraf al. 

7 Een lange lijst referenties. Mijn klanten bevestigen het keer op keer en jaar na jaar: 
 Clown Zassie Entertainment is de juiste partner voor leuk en professioneel kindervermaak. 
 Met eigen ogen zien? Kijk dan op www.clownzassie.nl/referenties  

Clown Zassie Entertainment: al meer dan 18 jaar specialist in kindervermaak

Mag ik me even voorstellen: Ik ben Jerry van Dodewaard, het gezicht achter Clown Zassie 
Entertainment.  
Al vanaf jonge leeftijd ben ik geboeid geweest door goochelen, jongleren en circus. Op 
16-jarige leeftijd ben ik begonnen met het verzorgen van kindervermaak als mijn alter ego 
Clown Zassie. 

Nu, meer dan 18 jaar later, is deze hobby uitgegroeid tot mijn werk en bied ik veel 
mogelijkheden voor kindervermaak voor vrijwel elke gelegenheid: van theatershows tot 
animatie met ballonnen. 

Met deze folder geef ik u een impressie van een aantal van de mogelijkheden die ik u kan 
bieden.  Kijk voor het volledige aanbod op mijn website www.clownzassie.nl


