
  EIND NOVEMBER: kom alvast in de kerstsfeer!

   BEGIN DECEMBER: Een geslaagd kerstfeest start bij de voorbereiding

   LAATSTE WEEK VOOR KERSTMIS:      Jingle bells

 0 Koop een leuke adventskalender of maak deze zelf.  0 Trek er op uit naar een vroege kerstmarkt en doe inspiratie op!

 0 Probeer enkele toffe kerstrecepten uit. Maak bijvoorbeeld 
samen met de kinderen heerlijke kerstkoekjes om aan te 
bieden aan je gasten of om te schenken als appetijtelijk 
cadeau!

 0 Maak een lijstje van alle personen die je dit jaar een 
cadeautje wil geven en een kaartje wil versturen.

 0 Ontdek op onze blog of Pinterestpagina enkele 
leuke ideetjes voor je kerstversiering.

 0 Doe een aantal inkopen om je kerstdecoratie wat 
op te frissen. 

 0 Nodig je gasten uit voor het kerstfeest.

 0 Leg het menu vast en maak alvast een uitgebreide 
boodschappenlijst. Voorzie een moment waarop je met een 
fris hoofd even alles naleest om er zeker van te zijn dat je 
niets vergeet. 

 0 Bedenk een keukenplan waarin je zorgvuldig neerschrijft 
welke potten en pannen je zal gebruiken. Zo heb je de dag 
zelf geen onnodige stress maar volg je jouw plan.

 0 Doe jouw kerstcadeau aankopen tijdig om de winkeldrukte 
het laatste weekend voor kerst te vermijden. Ga online 
shoppen om je bestellingen in alle rust uit te voeren.

 0 Voorzie voldoende inpakpapier voor je cadeautjes!

 0 Kies één of twee diy decoratiestukjes uit om je tafel en 
woonkamer mee te versieren.

 0 Maak een lijst van benodigdheden om deze 
kerstdecoratie zelf te maken.

 0 Voorzie één of twee namiddagen om je decoratie in 
elkaar te knutselen.

 0 Zet en versier de kerstboom! Ga je voor een echte? 
Laat deze dan eerst enkele dagen acclimatiseren in een 
koele ruimte zoals de garage.

 0 Kies een passende feestoutfit! Ga je voor een 
sfeerbrengende kerstsweater of voor stijlvolle avondkledij?

 0 Verstuur een berichtje naar je gasten om ze te verwittigen 
waar en wanneer ze worden verwacht.

 0 Vraag enkele personen om iets vroeger te komen zodat zij 
jou nog een handje kunnen helpen.

 0 Bereid zoveel mogelijk voor één dag op voorhand.

 0 Denk even na over animatie voor de kinderen. Wat dacht 
je van een set placemats met leuke kerstspelletjes op 
gedrukt?

 0 Verpak alle kerstcadeautjes!

 0 Maak je kerstgeschenken helemaal 
af door ze te decoreren met kleine 
cadeaulabels. Voeg eventueel wat 
extra snoepgoed toe voor de echte 
zoetekauwen.  

 0 Zorg voor een leuke kerst playlist om 
iedereen in de sfeer te brengen

 0 Geniet maximaal van het samenzijn 
met familie en/of vrienden!
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de feesten voorbereiden zonder stressmis!
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