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  IN HUIS
 Natuurlijk wil je dat het er in huis gezellig uit ziet. Op deze manieren hoeft het je niet al te veel geld te kosten:

    Bedenk vooraf hoe je je huis wilt versieren. Geen inspiratie? Neem dan eens een kijkje 
op Pinterest en maak een moodboard.

   Laat het idee los dat je de laatste nieuwe trends op woon- & feestgebied moet volgen. 
Het klinkt cliché, maar het gaat echt om de gezelligheid. En dat kan al met een simpele 
kerstboom en kaarsjes.

   Kijk welke materialen je al in huis hebt. Wat kun je makkelijk (her)gebruiken en wat 
ontbreekt er nog?

   Moet je spullen aanschaffen? Let dan even goed op aanbiedingen op internet of in huis-
aan-huis folders. En misschien kun je op Marktplaats of in een tweedehandswinkel ook 
leuke items op de kop tikken.

   Als de feestdagen voorbij zijn, zijn alle accessoires vaak voor de helft van de prijs te 
koop. Wil je vast iets nieuws inslaan voor volgend jaar? Gebruik er dan dit moment voor!

  ETEN EN DRINKEN
  Wie zegt dat je altijd maar uiteten moet tijdens de feestdagen? Thuis kan het net zo lekker en  
  gezellig zijn!

  Spreek met vrienden en familie af wat jullie plannen zijn. Wanneer en bij wie wordt er iets gevierd?

   Stel (met elkaar) een menu samen. Je kunt afspreken dat iedereen een gerecht meeneemt, of je kunt natuurlijk 
ook alles zelf maken. 

  Maak een lijstje met alle ingrediënten die je nodig hebt.

    Welke houdbare spullen kun je vooraf inkopen? Houd van deze artikelen de aanbiedingen goed in de gaten en 
sla je slag als je ze met korting kunt kopen. Vergeet hier ook de drankjes niet. 

    Bekijk een week van te voren welke spullen je nog allemaal nodig hebt. Maak hier een lijstje van en speur de 
aanbiedingen af. Het kan je zo een paar tientjes schelen om je boodschappen over verschillende supermarkten 
te verspreiden. 

   Zijn de feestdagen voorbij? Organiseer dan een kliekjesdag en maak iets lekkers van alle restjes. Zonde om weg 
te gooien!

   Geen restjes over? Bekijk dan in de supermarkt welke feestelijke gerechten je met een extra korting kunt kopen. 
Vaak zijn bepaalde grillschotels flink afgeprijsd.

    Is het oud & nieuw? Bak dan zelf je oliebollen en drink cava in plaats van champagne. En vermijd de peperdure 
feestjes. Maak er gewoon zelf een feestje van. 
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FEESTDAGEN ZIJN HEEL GEZELLIG, MAAR KUNNEN ONGEMERKT AL SNEL EEN FLINKE AANSLAG MAKEN OP JE BUDGET. GEEN NOOD! 

MET DEZE CHECKLIST GEVEN WE JE EENVOUDIGE TIPS OM BUDGETVRIENDELIJK DOOR DE FEESTDAGEN HEEN TE KOMEN. 
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  OUTFITS
  Elk jaar met Kerst een nieuwe outfit? Is geen must!

    Bedenk van te voren wat je aan wilt trekken tijdens de feestdagen. Ook hier geldt: doe 
inspiratie op via Pinterest of in tijdschriften.

    Bekijk welke kledingstukken je al in de kast hebt hangen die je makkelijk kunt combineren 
met je gewenste look.

    Welke kledingstukken of accessoires mis je nog? Misschien kun je je bestaande items wel 
een opknapbeurt of een metamorfose geven.

    Ga je het niet redden met je garderobe? Vraag dan eens een vriendin of jullie iets kunnen 
uitwisselen voor de feestdagen. 

    En als shoppen echt nodig is, probeer dan zoveel mogelijk in de sale te winkelen of op 
Marktplaats en in tweedehandswinkels. 

  CADEAUS
   December kan ook een hele dure maand zijn als het om cadeaus gaat. Zeker met  

kinderen erbij die nog in Sinterklaas geloven, kan het hard gaan. 

    Maak in de zomer al een lijstje en zet er alle namen op van de personen waar je een cadeau 
voor wilt kopen. 

    Schrijf per persoon wat ideetjes voor cadeaus op. Hoe meer, hoe beter. Dan heb je tijdens het 
uitzoeken wat meer keus. 

    Houd de aanbiedingen van (online) warenhuizen, merken en speelgoedwinkels goed in de 
gaten. Zie je een mooie deal? Kopen maar en afvinken op je lijst!

   Bekijk of er winkels zijn waar je kunt sparen voor de cadeaus die op je lijstje staan. 

    Speur Marktplaats en kringloopwinkels af. Vaak wordt hier merkspeelgoed voor een goede 
prijs aangeboden. Sopje eroverheen, mooi inpakpapier erom: klaar is Kees!

   Vraag zelf de cadeaus die je stiekem wel heel erg goed kunt gebruiken. 

Make it pop like pink champagne
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