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Als De Kinderfeestjes Expert gebruik ik 
mijn passie, creativiteit en ervaring om
Moeders met kinderen tussen 5 en 13 

jaar
te helpen bij het gemakkelijk 
organiseren van MAGISCHE 

kinderactiviteiten zonder stress.

In november en december richt ik mijn aandacht met 
Mijn Kerstboomservice specifiek op alle activiteiten die 
Kerst-stress kunnen veroorzaken bij drukbezette 
werkende moeders, zodat de MAGIE van Kerst 
behouden blijft.



Dit e-book biedt drukbezette moeders een kans om relaxt 
aan de
kerstdagen te beginnen en met enkele lifehacks te kunnen 
genieten
van  het kerstfeest.

In mijn kindertijd was de tijd voor kerst  altijd gevuld met talloze 
voorbereidingen. Het weekend na Sinterklaas begonnen we aan de 
kerstkaarten, die zo snel mogelijk op de post moesten. We maakten 
tientallen kaarten. Dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. Ik heb 
maar 1 of 2 jaar gekochte kaarten verstuurd, toen mijn zoon net 
geboren was en nog een keer. Ook hebben we een paar jaar 
fotokaarten gestuurd, maar het had altijd iets creatiefs of 
onverwachts.

De decembermaand stond altijd in het teken van koekjes bakken en 
versieren. We hadden een mooi huisje of slee van gingebread- of 
peperkoekdeeg, helemaal versierd met icing en snoepjes en we 
hadden een extra “boom”  van takken vol koekjes, kransjes en 
lekkere chocolaatjes, zodat de echte grote boom niet om kon vallen 
als we stonden te dringen om iets lekkers uit te zoeken. Je begrijpt 
dat het altijd druk was met vriendjes en vriendinnetjes die kwamen 
bakken, versieren of gewoon snoepen.

We bakten ook altijd zelf kerstbrood; de eerste keer dat ik het mocht 
doen, was toen ik 12 was en mijn moeder een schouderblessure had. 

Mijn moeder versierde de boom meestal op kerstavond, als er 
gasten waren dan eerder. Ik groeide dus op met veel creatieve en 
culinaire kerst-activiteiten, en genoot er van.

Later maakte ik ook zelf de verwen-cadeautjes koekjes of iets 
anders lekkers en natuurlijk de gestoken sinaasappels waar het hele 
huis lekker van ging ruiken.

Ik geef je 7 gouden tips over Activiteiten, cadeaus, kaarten,  
kerstboom en versieren, eten, samen zijn en genieten zodat jij 
relaxt aan de kerstdagen kan beginnen.

Ik wens jou en je kinderen heel veel rust en relaxtime bij de 
voorbereidingen voor kerst en tijdens de kerstdagen zelf.

Inleiding



Bezint eer ge begint

Tip 1: maak Keuzes!

Deze tip is eigenlijk de belangrijkste en geldt eigenlijk ook 
voor alle andere tips. Maar misschien is hij ook wel de 
moeilijkste om op te volgen.

Maak een planning en maak dan keuzes!
Er zijn altijd heel veel activiteiten voorafgaand aan Kerst.
Sta hier eens werkelijk bij stil, stel je eens een van de volgende 
vragen: 

Maar moet ik dat allemaal wel? 
Wil je dat allemaal wel?
Denk eens na over wat je werkelijk wil. 
Het is een tijd van gezelligheid, veel sociale 
activiteiten,  maar ook van bezinning. 
En vaak komt dat naar binnen keren, 
die rust in jezelf zoeken pas als laatste.

Vraag 1: Blijf je thuis, ga je werken of ga je weg?

Deze vraag kan heel veel lucht en ruimte opleveren.

Wat gebeurt er als je weggaat?
Wat is voor jou er echt even uit?
Wie heeft daar moeite mee?
Wat zijn de gevolgen?
Is dat onoverkomelijk?
Wat is jouw voordeel?
Hoe voel jij je bij jouw “winst”?
Is jouw keuze een cadeau voor jezelf?

Wil je mee doen aan alle verplichtingen, of 
kies je voor jezelf?
Het gaat eigenlijk om de balans tussen wat 
je “moet”, waar je  verplichting toe voelt en 
wat je wil, wat je blij en gelukkig maakt.



Vraag 2: neem je deel aan ”buitenschoolse” 
activiteiten of niet?

Natuurlijk zijn er in de weken voor kerst, vaak al direct na 
Sinterklaas, allerlei activiteiten waarvan men verwacht dat je 
meedoet.

Maar waar word jij nu BLIJ van?

• Versieren voor de kerst op school

• Kerstborrel op het werk

• Kerstfeest op de zaak (van je partner)

• Kerstontbijt op school

• Kerstdienst-spel- of voorstelling op school

• Kerstdiner of kerstgala op school

• Naar de nachtmis met familie

Als je het gevoel hebt dat je iets “moet”, maak dan een keuze, 
kies 1 ding dat je doet en zeg de rest af.
Vind je dat moeilijk; kies dan 1 ding voor de kinderen- 1 ding voor je 
werk – eventueel 1 ding voor je partner en mogelijk 1 ding voor 
familie. Blijft het lastig? De onderstaande opdracht helpt je hierbij 
en maakt inzichtelijk waar het nu om gaat.

Opdracht

Ga met z’n allen aan tafel zitten en geef iedereen een stuk papier. 
Laat iedereen opschrijven hoe een gelukkige kerst er uit ziet. 
Je mag 1 activiteit kiezen. Kies de activiteit die dat gevoel oplevert.
De kinderen kunnen het gewoon tekenen. Je kan zelf ook tekenen of 
het gevoel opschrijven dat je wilt ervaren. 

Schrijf nu op een ander vel wat er allemaal gepland staat, inclusief 
de activiteiten op school, werk, clubjes etc. Hoeveel afspraken staan 
er rond kerst? Je kunt hier de 12-daagse planner voor gebruiken die 
ik voor je gemaakt heb.

Opgelucht dat je al wat activiteiten hebt losgelaten?



Overdaad schaadt 

Tip 2: maak Afspraken!
Cadeaus
Nog meer aanleiding voor kerst-stress

Van het ene feest naar het andere. Als je voor de hele familie 
cadeaus moet kopen, levert dat echt kerst-stress op.

Laat je niet gek maken door wat anderen doen als je in gezelschap 
kerst viert. Doe wat jij prettig vindt.

Als je graag voor iedereen wat meeneemt, kies dan voor iets simpels 
bijvoorbeeld een mooie kaars, servetten, iets lekkers of een fles 
wijn. Voor de kinderen een leuke versiering voor in de kerstboom of 
een chocolade ster of kerstbal.

Het is nog niet zo dat we ons net als in Amerika in de schulden 
steken om kerstcadeaus te kopen. Maar vaak krijg je iets, waar je 
niets mee kan of wil. Geef van te voren aan wat je wil en spreek een 
budget af. Winkel op internet als je niet de drukte in wil of ga eens
‘s ochtends dan is het nog niet druk. Winkelen op zondag geeft 

extra stress. Ben je klaar met de commercie van Kerst, denk dan 
eens aan een zelfmaak cadeau.

• Mooie foto voor Oma/Opa

• Ingelijste tekening van de kinderen

• (versierde)kerstkoekjes

• Kerstgebak, cupcakes of kerstbrood

Geven jullie echt cadeaus, maak dan afspraken. 
Dat voorkomt dat je je overvallen voelt omdat je 
niets, te weinig of juist te veel cadeaus 
meeneemt. Vier je kerst bij meerdere mensen, 
maak dan een afspraak hoe je het thuis doet. 
Bijvoorbeeld als je kinderen hebt 1 kleine 
cadeautje  als je bij anderen bent. Bij het 
kerstontbijt thuis of op kerstavond kun je dan nog 
iets anders doen als je dat wil. Maak zelf je regels.



Ik moet de kerstkaarten nog versturen

De meeste mensen vinden het leuk om kaarten te ontvangen 
met kerst. Maar je bent natuurlijks niets verplicht.  De drukte 
bij de bezorging is natuurlijk iets om rekening mee te houden,
of een prima excuus om je achter te verschuilen.

Zelf maken met de kinderen
Kinderen vinden het vaak leuk om kerstkaarten te maken- dat kan al 
heel eenvoudig. Teken een sjabloontje van bijvoorbeeld een 
kerstboom, knip het  uit en laat het met wat glitter op een kaart 
plakken. 
Als je veel kaarten hebt; kies dan voor familie en naaste vrienden om 
kaarten van de kinderen te sturen. Kinderen hebben na een 
middagje knutselen genoeg en geen zin om nog een keer een paar 
uur bezig te zijn. De rest krijgt een gewone kaart of doe je zelf.

Fotokaart
Kies een leuke foto en maak daar een kerstwens van. Er zijn veel 
online-services met aanbiedingen en ook bij de Hema kun je zelf 
kaarten maken. Meestal zijn die binnen een paardagen klaar.

Nieuwjaarswens
Wie  zegt dat de kaart er voor kerst moet zijn? Niemand! Je kan ook 
prima een nieuwjaarskaart sturen, dat kan je dus ook op 2e kerstdag 
nog doen! Pas wel je tekst even aan als je alleen een nieuwjaarswens 
wilt sturen.

Postdrukte 

Tip 3: Kaarten

E-cards
Stuur facebookvrienden en zakelijke 
relaties een e-card of een wens via 
Social Media. 
Zet hem op je Tijdlijn of Profielpagina 
en je hoeft niet bang te zijn dat je 
iemand vergeet. Je kan ook kiezen 
voor een muzikale kaart of een video.



Elk pondje gaat door het mondje

Tip 4: Moet ik wel zoveel eten?

Wat wil je eten?

Vaak leveren het bedenken van wat er gegeten moet worden 
en het doen van de boodschappen heel veel stress op. En meestal 
heb je bij het 3e kerstdiner geen trek meer, ook al is dat niet aardig 
voor de gastvrouw of gastheer.

Denk eens na over de volgende mogelijkheden

• Wanneer eet ik waar en wat? Wat heb je nodig? Blijf ik in huiselijke 
kring, ga ik uit eten of laat ik wat komen?

• Wat eet ik het liefst met deze dagen?

• Ben ik gastvrouw op een van deze dagen? Als gastvrouw behoudt 
je de regie en hoef je niet van huis. Je bepaalt meestal ook het 
menu. Nemen anderen ook iets mee bijvoorbeeld voor- of 
nagerecht, drank?

• Doe je iets op kerstavond- wil je daarna nog iets eten?

• Kerstontbijt-lunch-brunch met wie, moet ik iets maken of 
meenemen?

• Kerstdiner moet ik iets voorbereiden of meenemen?

• 2e kerstdag, eten we restjes of winterkost?

Mijn ervaring is dat als je 2 of 3 afspraken hebt, je al gauw de hele 
dag aan het eten bent. Als je ergens heen gaat, maak dan 
afspraken- als je gastvrouw bent, vraag dan om hulp.



TIPS
Maak het jezelf gemakkelijk; werk of plan vooruit. 
Je hebt nu nog ongeveer 2 weken om dingen voor te 
bereiden.
Denk eens aan iets anders dan een traditioneel 
Kerstdiner met wild, kalkoen, gourmetten of fondue.

rijsttafel, kan je voorbereiden en soms zelfs invriezen
je kan ook een rijsttafel bestellen
Sushi kan vaak ook afgehaald worden, zelf sushi 
maken kan natuurlijk ook
Kies een thema of een land en verdeel de taken
Kies vis of vegetarisch, dit is meestal licht verteerbaar
Maak een buffet van tapas-achtige hapjes met een 
salade, een soepje en iets warms uit de oven.
Maak een aantal toetjes in kleine porties voor een 
Grand Dessert
Laat je (standaard)boodschappen bezorgen of doe een 
bestelling en ga vroeg op pad. Haal de dagelijkse 
boodschappen buiten de drukte om of laat die ook 
bezorgen. Verdeel onderling wie de boodschappen doet 
en wie de voorbereiding/ het koken
Bezorgen op het laatste moment  brengt risico’s met 
zich mee. Zorg voor een alternatief als iets niet wordt 
geleverd. Een paar jaar geleden lag er volop sneeuw en 
was het superspannend of ik mijn bestelling wel mee kon 
nemen  naar ons diner op kerstavond.
Er zijn hele mooie borden, servetten,  bekers 
tafellakens of lopers voor eenmalig gebruik. Je kunt 
eventueel wel glazen en bestek gebruiken. Scheelt een 
heleboel afwas.



Amerikaans of Scandinavisch

Tip 5: sober of overdadig
Het huis en de kerstboom versieren is natuurlijk veel 
werk. Maak er een familie-activiteit van. Geef iedereen 
een taak, kinderen kunnen ook goed meehelpen.
Maak hier ook weer keuzes afgestemd op je behoefte en 
beschikbare tijd.

 Als je weggaat is een kerstboom misschien niet nodig, 
tenzij iedereen er de hele maand van wil genieten.

 Je kan ook kiezen voor een groot kerststuk een 
guirlande of een krans of een mooi kerstboeket of 
kerstsokken.

 Geef de kinderen een eigen boompje om op te tuigen 
voor op hun kamer, dan komt het huis al goed in de 
sfeer.

 Hang de kerstkaarten op een leuke manier op. Maak 
bijvoorbeeld met tape een kerstboom op een 
kastdeur en hang daar de kaarten “in”

 Maak met kinderen of op bepaalde plekken gebruik 
van kerstlampjes of waxinelichtjes op batterijen. Zo 
kun je bijvoorbeeld met weinig moeite de trap 
versieren, maar kan je er nog wel over lopen.

 Maak kleine kersttafreeltjes in een vaas-schaal-
wekpot of lijst. Zo valt er ook wat te ontdekken.

 Geen tijd? Mijn Kerstboomservice helpt ook bij het 
versieren van huis en boom! Service op maat

http://www.kinderfeestjes-expert.nl/over-mijn-kerstboomservice/mijn-kerstboomservice-kies-uw-pakket/


Bezinning, dankbaarheid en liefde

Tip 6: Samen zijn en genieten
Kerst is bij uitstek tijd om dankbaar te zijn, Afstand te 
nemen van het dagelijks rennen en presteren. Tijd om
door te brengen met mensen die echt iets voor je 
betekenen, stil te staan bij wat het leven te bieden heeft.

Het is fijn om uitgebreid te ontbijten, tijd met elkaar door 
te brengen en dingen te doen waar je anders geen tijd 
voor neemt.

 Maak tussendoor een schaal met lekkers en warme 
chocolademelk

 Maak een lekkere wandeling, juist ook als het koud is 
of sneeuwt. Ga naar het bos, of juist naar het strand.

 Nestel je met kussens en plaids op de bank en kijk een 
(familie/kerst) film. Je kunt er natuurlijk ook een 
marathon van maken met chips, popcorn en pizza!

 Ga naar een museum, voorstelling of concert
 Organiseer een beauty-welness uurtje. Geef elkaar 

een (hoofd of Voet)massage, doe een manicure bij 
een ander en neem een maskertje.

 Lees een kerstverhaal voor
 Maak er een spelletjesmiddag van. Spelletjes die lang 

duren zijn dan juist geschikt, zoals Monopoly, 
Levensweg. Maar ook het woordenboek-spel, 
Mahjong, kwartetten of twister zijn heel geschikt. Let 
bij het laatste wel op de Kerstboom! 

 Zing samen kerstliedjes
 Steek de open haard aan, of een vuurkorf buiten!



Verwen je zelf en aanvaard hulp

Tip 7: Laat je helpen
Wees lief voor je zelf! Je hoeft niet alles zelf te doen. 
Verdeel de taken en vraag om hulp. Je kunt ook hulp 
inhuren.

 Laat je boodschappen bezorgen
 Bestel kant en klare hapjes, bij de visboer- de slager of 

de kaaswinkel
 Kies voor luxe afbakbroodjes, lekker vers en geen 

werk
 Maak iets makkelijks voor de 2e dag of ga uit eten
 Vraag de hulp om wat extra te komen of vraag of ze 

extra taken als strijken wil doen

Ik geef vast een paar voorbeeldjes om je te verwennen

o Een recept voor school
o Een zelfmaak-cadeautje
o Een planner; 2x printen - plan eerst je activiteiten, 

schrijf op het 2e exemplaar alle boodschappen die je 
per dag nodig hebt

o Een boodschappenlijst; verzamel de boodschappen 
van de planner (zie hiervoor)

o Een kerstkaart die je online kan versturen of kan 
printen

o verrassingsbonus.

Geniet er van!



Hartige tortilla-rolletjes

Nodig
Tortilla’s naar keuze
Kruidenkaas, philaldelphia (sandwichspread)
IJsbergsla
Komkommer
Vleeswaren bijvoorbeeld kipfilet, rundersalami
Zalmsnippers kan ook
Coctailprikkers
Plastic huishoudfolie

Werkwijze
• besmeer de tortilla’s met de kruidenkaas
• leg op 2/3  plakken ijsbergsla  er op of 
• maak met de kaasschaaf plakken over de hele lengte 

van de komkommer (het binnendeel met de zaadjes 
gebruik je niet omdat het te vochtig is, je kunt het wel 
opeten of in een smoothie doen.)

• Leg de vleeswaren er op, laat ook hier 1/3 deel over.
• Rol de tortilla zo strak mogelijk op; je zult zien dat het 

beleg door het rollen opschuift en de hele tortilla 
bedekt.

• Rol de opgerolde tortilla in de koelkast tot gebruik.
• Doe de coctailprikkertjes of vlaggetjes er in en snij dan 

de tortilla in stukjes (ca 2 vingers breed). 
• Doe op een plastic of aluminium schaal. Dek af met 

folie.

Recept voor school
Hartige Rolletjes



Zelfmaak cadeau
Koekjes in een pot

Koekjes in een pot (Cookies-in-a-jar) is een leuke manier om 
een zelfgemaakte koekjes-mix te presenteren die later kan 
worden ge bakken. Bakervaring is niet nodig, alleen inkopen 
doen en een mooie label maken.

Nodig

• Grote glazen pot (1 litr) met 
deksel (Hema, Blokker, Ikea, 
Xenos)

• label

• Ingrediënten koekjesmix

• Werkwijze pot vullen:

• 500 gr. bloem

• ¾ theelepel baking soda

• 1 theelepel zout

• 250 gr. lichte basterdsuiker

• 125 gr. M&M’s

• Meng bloem, baking soda en 
zout

• 1e laag 200 gr bloemmengsel

• 2e laag 125 gr basterdsuiker

• 3e laag 150gr bloem-mengsel

• 4e laag 60 gr basterdsuiker

• 5e laag rest van de bloem

• 6e laag rest basterdsuiker

• Lagen goed aandrukken

• Als laatste M&M’s toevoegen

• Doe de pot dicht en maak een 
etiket en label voor de 
werkwijze en wat nog moet 
worden toegevoegd (zie verder)

Je schrijft de instructies op 
een label voor degene die gaat 
bakken

Toevoegen

200 gr. gesmolten boter

1 ei

Werkwijze

• Verwarm oven voor op 200*C

• Meng de inhoud van de pot 
door elkaar-maar houd de 
M&M’s nog even apart

• Meng in een grote kom de 
gesmolten boter en het ei

• Voeg de droge ingrediënten toe

• Maak balletjes mbv 2 lepels

• Leg ze op de bakplaat ca 5 cm 
van elkaar.

• Druk ca 3-4 M&M’s in een 
balletje, daarmee wordt het 
platter

• Bak de koekjes in 80-10 min; ze 
mogen NIET bruin worden

• Laat de koekjes 1 min. Op de 
bakplaat liggen, daarna 
afkoelen op een rek







De kaarten kun je voor eigen gebruik downloaden 
en printen of als digitaal bestand in e-mail of op 
Social Media gebruiken. Ik vind het leuk als je 
vermeldt dat ze uit het gratis e-book komen 
Samen met de planner staan ze  hier op een 
pagina die beveiligd is met een wachtwoord.
Dat heb je ontvangen bij de bevestiging.
Onderstaande voorbeelden zijn in een lagere 
resolutie opgenomen en niet geschikt om te printen

http://www.kinderfeestjes-expert.nl/extra-cadeautjes-vrij-kerst-stress/


Op de voorgaande pagina’s heb je veel tips gekregen 
om  samen met je kinderen relaxt de voorbereidin-
gen voor kerst aan te vangen.

De allerbelangrijkste tip is dat je keuzes moet
maken. Keuzes die bij je behoeften passen en 
die goed zijn voor  jou en je gezin. 
Jij bent het allerbelangrijkste! 
Wat anderen van jouw keuzes vinden, mag je  echt 
naast je neerleggen.

BONUS

Van mijn collega Kelly Meeus mag ik je nog een 
hartverwarmend cadeau aanbieden: een e-book met 
verwarmende thee-recepten, heerlijk voor bij de 
voorbereidingen. Je kunt het hier aanvragen.

Graag wijs ik je op onze speciale seizoensdienst als je 
ondersteuning wil bij het versieren van je huis of 
boom, ik help je graag.  Vul hier je aanvraag in, maar 
wees er snel bij!

. Natuurlijk kun je ook losse diensten boeken zoals 
Schmink- glittertattoos & stempeltattoos en 
haarveren om je kerstfeest op te fleuren.

Bij Mijn KerstboomService op Facebook zie ik graag je 
foto’s.

Als er nog vragen zijn dan hoor ik dat natuurlijk graag.

Je kunt deze sturen naar mijnkerstboomservice@gmail.com

In ieder geval wens ik je een                                    
vrij van kerststress. 
Vergeet niet te genieten 
van elkaar en het samen zijn!

Katja Bloem

Tot Slot- Relax!

http://www.detheeblog.be/
http://www.kinderfeestjes-expert.nl/over-mijn-kerstboomservice/reservering-mijn-kerstboomservice/
http://www.kinderfeestjes-expert.nl/schmink/
http://www.kinderfeestjes-expert.nl/stempel-tattoos/
https://www.facebook.com/MijnKerstboomService/
mailto:mijnkerstboomservive@gmail.com

