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Sint Maarten is achter de rug. En nu?
Nu is het moment aangebroken om dan echt te beginnen
met de voorbereidingen van de feestdagen. Al is het alleen
maar in verband met eventuele langere levertijden, maar
ook als je bijvoorbeeld kinderen hebt, suprises op school,
kerststukje, kerstdiner, helpen op school. Heb je geen
kinderen is de kans groot dat het druk is op je werk, nog
aardig wat afgemaakt moet worden en het is toch ook wel
leuk om een kerstboom neer te kunnen zetten.
Dit is het ultieme moment om met je planning te beginnen.
Er zijn natuurlijk veel kerstplanners te vinden online, maar
deze gaat net dat stapje verder. Je kan hem namelijk
compleet uitschrijven. En natuurlijk bewaren voor volgend
jaar, dan hoef je niet weer het wiel uit te vinden.
We beginnen met je huis.
Een supersonische wervelwind door je huis zou nu nog
moeten kunnen. Geen grote opruimklussen, maar puur voor
het oog je huis aan kant. Krijg je nog logees tijdens de
feestmaand? Wil je je huis nog versieren? En met wat dan,
alleen Sint of alleen Kerst of allebei de versiermomenten
aangrijpen?
Vervolgens kijken we naar de feestelijkheden zelf,
Sinterklaas, Kerst en natuurlijk Oud & Nieuw.
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Je huis tijdens de feestmaand.
Ga er maar eens even goed voor zitten.
Zet eens op een rijtje hoe je je huis wil versieren. Heb je daar al
spullen voor, of wil je daar zaken voor aanschaffen? 16
november komt de Sint aan in ons land, een mooi moment om
aan te pakken als je je huis in de Sinterklaas sferen zou willen
brengen. Een hele leuke is de set met stickers van Crea Lavita
(te vinden op facebook).
Voordat je gaat beginnen met de feestversiering is het
lekker als je huis verder op het oog opgeruimd is, in ieder
geval in de leefgedeelten. Nu is niet het moment om de
chaos uit je kasten, keuken, schuur, garage aan te pakken.
Wel slim om even te bedenken waar ook alweer het
gourmetstel was? En het verlengsnoer nog op zijn plek
ligt?
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De feestversiering
Zolang de Sint over de daken trappelt op zijn paard, kun je je
huis vol hangen met sintversiering, vlaggetjes, de genoemde
raamstickers, maar ook mooie tekeningen zijn natuurlijk erg
leuk. Wat ook grappig is, is een Sint en Piet liedje met een
krijtstift op het raam te schrijven, dan wel in spiegelbeeld en
beetje vast handschrift natuurlijk ;-)
Omdat ik Kerst een erg sfeervolle tijd vind en graag mijn huis
dan extra huiselijk en knus wil maken, zet ik zodra de Sint zijn
hielen heeft gelicht rond zes december de kerstboom op.
Inmiddels heb ik een lievelingskleur, zo ongeveer de kleur van
deze planner die ik graag elk jaar weer terug laat komen. Soms
met wat meer diepere kleuren, of zilver, maar de basis is al een
aantal jaren gelijk. Natuurlijk zie ik ook wel eens andere mooie
kleuren, maar ik ga goed bij een rustig geheel. Dus de boom
hangt zeker vol, maar door het in één kleurtoon te houden
blijft het een soort zen-uitstraling hebben. Dat zal ook zijn als
je alles in rood-, wit-, of goudkleur zou hebben.
Wil je alles in één stijl, ga dan op tijd op zoek. Wil je eens wat
anders? Moet je eens opletten wat er na kerst vooral, maar
zelfs nu al op marktplaats of facebook wordt aangeboden.
Complete kerstbomen met versiering!
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Afdeling versiering
Je kan deze ook doorgeven aan iemand die jou enorm kan helpen
door dit te verzamelen. Dat heet delegeren, je hebt het druk
genoeg waarschijnlijk, anders had je deze planner niet nodig :-)

Sinterklaasversiering
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Notities:
Wat wil je écht niet vergeten te versieren?

Afdeling planning.
Wanneer vier je Sinterklaas? Sinterklaas valt in 2019 op
Donderdag. Maar vaak wordt het al het weekend ervoor of in
dit geval naar mijn idee logischer, het weekend na Sinterklaas
gevierd. Handig om daar op tijd goede afspraken over te
maken.
En ga jij het bij iemand vieren, of komen de mensen bij jou
thuis? Dat is wel een belangrijk verschil, want als de mensen bij
jou komen zou je je kunnen afvragen of ze ook blijven eten, of
dat je het overdag viert of 's avonds. Als je het overdag wil
vieren, is dan iedereen wel vrij? Stel iedereen op de hoogte, of
vraag wat de bedoeling is in verband met jouw
decemberplanning.

Gastenlijst (als je Sinterklaas bij jou viert)
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Hoe vier je Sinterklaas?

Je kunt natuurlijk op verschillende manieren Sinterklaas vieren.
Met kleine kinderen is het niet echt heel ingewikkeld, dan is het
fijn als er drinken is, misschien zelfs warme choco met
slagroom, dat is hier altijd een feestje. Even een buurman
vragen of die even wat strooigoed door de deur naar binnen
gooit en op het raam klopt, want de kadootjes staan klaar in de
zak van Sinterklaas voor de deur.
Ook een leuk plan is met een groep vrienden een
Sinterklaasspel doen, zoals dobbelen. Je koopt allemaal voor
een bepaald bedrag drie kleine kadootjes: Een wat je zelf graag
zou willen, een grappig kado en iets wat van jou is maar graag
wil weggeven. Je kan de kadootjes natuurlijk inpakken als een
fopkado, daar kan je je eigen fantasie over laten gaan! Spreek
wel goed een budget af.
Op internet vind je verschillende dobbelspeltips. Wil je het jezelf
makkelijk maken? Bij Bol.com tik je pakjesspel Sinterklaas in en
tadaa!!! Wel op tijd bestellen uiteraard.

8

Lootjes, surprises & rijmelarij
Zijn je kids al wat groter, of vieren jullie zelf Sinterklaas met
lootjes trekken, suprises en een persoonlijk gedicht?
Dan heb ik ook nog wel wat tips voor je.
Te weten:
Voor lootjes trekken:
www.lootjestrekken.nl een échte aanrader!
lootjes trekken app via Playstore
mijnverlanglijst.eu
Voor surpriseideeën:
Pinterest natuurlijk
ladylemonade.nl
mamaliefde.nl
En tenslotte de rijmelarij (ik vind het gewoon een leuk woord,
sorry):
dotsphinx.com/sinterklaas/gedichten/
www.sinterklaasgedichten.net/
Check natuurlijk wel even of het gedicht ook ergens op slaat!
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Afdeling Sintagenda
Heb je alles nog op een rijtje? Sinterklaas komt dus 16 november
aan in Nederland. Hét weekend om te gaan inventariseren hoe je
het feestje gaat vieren. Maar ook om lootjes te trekken en te gaan
ontdekken wat er op het verlanglijstje staat van degene van jouw
lootje.

Sinterklaaschecklist
Lootjes getrokken
Verlanglijstje bestudeerd
Kadootje(s) gekocht, binnen het budget

Mindmap: (een verzameling gedachten),
wat voor surprise ga je maken
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Voor het gedicht, wat weet je over de
persoon in kwestie?
Schrijf alle positieve, grappige dingen gewoon eens op. Dan heb
je zometeen zat onderwerpen om over te schrijven. Dacht je
eerst moeizaam aan vier regels te komen, moet je nou eens
kijken! Denk aan hobby's, blunders, mooie eigenschappen,
grappige eigenschappen.
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En dan als laatste, de boodschappenlijst
Waar denk je allemaal aan als je Sinterklaas gaat vieren qua
boodschappen?
Strooigoed
Een jute zak voor kado's
Chocolademelk
Slagroom
De gebruikelijke boodschappen uiteraard!
Kadopapier en naamstickers
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En als laatste tip, zorg
dat je de dag zelf niks
meer hoeft te doen. Een
succesvolle dag
gegarandeerd!

Na de festiviteiten:
Vraag of je kan helpen met opruimen, of vraag anderen of zij
jou willen helpen met opruimen. Trek daarna pas een wijntje 13
open als de kids op bed liggen, of de troep grotendeels aan
kant is. Lijkt misschien kinderachtig omdat je dit eerder nog
nooit hebt gevraagd, maar o, wat zal je er de volgende dag blij
mee zijn dat de meeste chaos al is verwerkt! Kun jij ook met
een relaxed gevoel gaan slapen. Volgende dag, versiering er
af? Of wacht je nog even?

We
ltr
ust
en!

Neem even rust
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Voordat je in je koppie alleen nog maar Sinterklazen of
Kerstmannen kan zien. Ik neem aan dat je tussendoor
ook goed op jezelf hebt kunnen letten door de
Sinterklaasplanning in grote lijnen te volgen.
De volgende ronde komt er alweer aan, als je er niet
alweer midden in zit. Deze week, de week van 9
december is nog prima te doen. Je kan echt nog wel je
huishouden bijwerken en ondertussen... o nee, we
hielden even rust.

Aantekeningen Sinterklaas
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Aantekeningen Sinterklaas
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Aantekeningen Sinterklaas
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Kerst 2019

Zoetjes aan de rollercoaster in.
Zo, beetje bijgekomen? Genoten van de Sintertainment activiteiten?
Mijn advies zou zijn om te kijken wat je nog nodig hebt aan kadootjes
voor kerst. Heb je alles al in huis, of heb je geen kado's nodig? Heerlijk!
Dan kan je die vast afstrepen. Anders snel inventariseren en shoppen
gaan. Dat brengt zoveel rust voor de feestdagen zelf! Zorg ook dat je
van te voren een budget hebt vastgesteld.

Kerstkleding
Tijd om in je kast te duiken. Wat trek je aan met kerst? Het lijkt erg
vroeg om daarmee bezig te zijn, maar toch wel slim om te kijken of je
dat jurkje echt nog steeds zo leuk vind, of misschien wel zo'n lekkere
foute kersttrui aantrekt die toch ergens achterop de bovenste plank
ligt in je kast. Toch? En wat doe je daar dan bij aan. Zijn er nog andere
mensen in huis waarvoor het handig is om kerstkleding even te
checken. Maak een lijstje als je bijvoorbeeld nog nieuwe panty's nodig
hebt, accesoires voor in je haar, je schoenen nog even moet laten
repareren.
Nog nodig voor kerstoutfit:
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Kerstkapper/nagelstylist
Dit is echt zo'n tijd waarop wij als chaootjes ineens briljante plannen
hebben. Normaal gesproken deed je dat nooit, maar ineens bedenk je
de dag voor kerst dat je best graag je haar eens door een kapper zou
willen laten stylen of dit jaar dan toch maar eens kunstnagels zou
willen proberen. Deze afspraken maak je nu direct. Grote kans dat er
nog maar weinig plekjes over zijn, zeker als je wacht tot de week voor
kerst. Denk er nu vast over na of je dit wil en bel voor een afspraak.
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Kado's
Kerstkleding
Kapper/Nagels

De boom in!
De hoogste tijd voor de kerstversiering. Wil je dit jaar een
kerstboom, of doe je de versiering op een andere manier? Of
misschien zelfs wel helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook. Dan
kan je dit stukje overslaan.
Vaak zijn chaootjes best perfectionista's, dus neem lekker de
tijd voor de versiering. Het hoeft ook niet in één dag af hè?
Niemand die dat van jou verwacht, behalve jijzelf. Wees eens
lief voor jezelf en geniet van de voorpret van kerst.
Een goed idee is even te checken of de lampjes het doen. Niks
zo frustrerend is alles voor elkaar hebben en willen beginnen
met de boom versieren en de lampjes doen het niet! Heb je
genoeg kerstboomhaakjes?
Een goed moment voor de boom opzetten is 7 of 8 december
als je geen Sinterklaas viert in het weekend.
Heb je al bedacht waar je de boom neerzet?
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Dit jaar valt de kerstvakantie voor de meeste mensen
tussen zaterdag 21 december en zondag 5 januari. Omdat
ik zelf kinderen heb gaat deze planner door tot
zondagavond 5 januari. Lekker nog even niet zelf nadenken
maar even in deze planner sneupen waar je nog rekening
mee kan houden.
Kerst zelf valt op woensdag en donderdag dit jaar. Dus
lekker de tijd om op tijd boodschappen te doen.
Kerstavond is dan logischerwijs op de dinsdagavond.
Misschien wil je daar ook nog wat voor voorbereiden?
Heb je kinderen in de basisschoolleeftijd? Dan kon je het
nog wel eens druk krijgen. Vul hier de data in van de
kerststukjes, kerstdiner op school, misschien nog een
verdwaalde studiedag? Schrijf hieronder de data op, en ook
gelijk in je online agenda alsjeblieft. Met een herinnering
erbij als het lukt. Van een dag van te voren. En print deze
pagina uit, knip de data uit en plak op een zichtbare plek!
Activiteit

Datum
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Benodigdheden voor de kerstactiviteiten
Kerststukje, spullen van te voren uitzoeken en in een apart
tasje meegeven.

Kerstdiner op school

Andere zaken met betrekking tot de kids nog te regelen
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Goed, en nu?

De kerstboom staat, kadootjes zijn gekocht, de
kerstzaken rondom de kids zijn geregeld. Hèhè, dat geeft
rust. En nu? Door naar de volgende punten.
Eigenlijk vallen die als je ze snel zegt nog best mee. De
eerste is het makkelijkste, wil je nog kerstkaarten
sturen? Doe dat uiterlijk vrijdag 20 december voor 17.00.
Dan heb je namelijk kans dat ze nog op tijd aankomen.
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Handig idee, een online adressenboek. Eén keer alles
invullen en vanaf nu weet je iedereen te vinden!

Aantekeningen Kerstactiviteiten
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Aantekeningen Kerstactiviteiten
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En dan de laatste. Het kerstdiner.
Waar hou je allemaal rekening mee?
- Budget
- Aantal personen
- Dieetwensen
- Wat voor drinken schenk je
- Hoeveel gangen wil je serveren
- Wat kan je van te voren maken
- Heb je genoeg spullen om de tafel te
dekken
- Genoeg spullen voor het koken zelf
- Genoeg glazen (wijnglazen,
longdrinkglazen)
- Een kerstdiner planning maken.
- Een tijdschema gaat je echt heel erg
helpen!
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Supertip: Hou het simpel!
Ga niet op dit moment kiezen voor ingewikkelde gerechten. Als
je één gang kiest als knaller ben je al geweldig bezig! Hoe meer
gangen je maakt, hoe lichter de gangen moeten zijn, anders zit
iedereen binnen no-time vol. Niet zo handig.
Verhaal uit eigen keuken, uit puur enthousiasme een 14-gangen
diner gemaakt. Oké, ik was uitgedaagd. Dat moet je niet doen,
dan ga ik het zo goed mogelijk waar proberen te maken. Het
aantal gangen was gelukt, dat was de uitdaging. Maar de
kwaliteit liet uiteraard te wensen over hahaha!
Je kan ook een Amerikaans diner maken, dat je je
gasten uitnodigt om ook een gang, of een bijgerecht te
verzorgen. Dat is de makkelijkste variant. Na
thuisbezorgd.nl dan.
Een basisdiner heb je al met drie gangen. Om het extra
feestelijk te maken zou je een amuse kunnen toevoegen.
Bij de Lidl heb je al heel veel voorbereide producten die er al
best elegant uitzien, bijvoorbeeld een ijsje in een glaasje of iets
dergelijke.
Maar het leukste vinden wij als chaootjes een geweldig diner wat
zo uit je mouw geschud lijkt te zijn. Kook gerechten waar jij je
lekker bij voelt. En waar doe je je gasten een plezier mee. Zijn er
nog dieetwensen?
Zorg dat je twee weken van te voren je menu hebt gekozen.
DAt betekent in dit geval in de week na Sinterklaas.
( 9-15 december)
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Tijdschema 1,5 week van te voren
Als je het menu hebt gekozen, maak dan een globaal tijdschema
om te kijken hoe je uitkomt op de dag van het diner. Als je kiest
voor gerechten die je een dag van te voren al kunt klaar maken
heb je de dag zelf tijd voor de visite in plaats van de hele tijd in
de keuken te staan.
Maak een duidelijk overzicht van alles wat je nodig hebt voor het
hele bezoek. Van het eerste gerecht tot het laatste kopje koffie
om te kunnen afstrepen.
Je kan de producten die houdbaar zijn vast in huis halen, als je
dan misgrijpt in de winkel heb je nog ruim de tijd om iets ergens
te bestellen of ergens anders te halen. Wat heel fijn is, is dat veel
supermarkten tegenwoordig thuis bezorgen. Dan kan je rustig je
lijstje maken achter de computer, invoeren bij de website van de
super en na bezorgen checken of je alles al hebt.
Bijzondere producten zoals bijvoorbeeld wild of bijzonder brood
kun je vanaf dit moment vaak al bestellen zodat het voor je klaar
ligt als je toe bent aan je diner voorbereiden.
Dingen die in de vriezer kunnen als ze bereid zijn kun je ook vast
maken.

Zorg dat je vanaf 16
december de
meeste
boodschappen al in
huis hebt!
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Menu tips
De benodigde hoeveelheden per persoon
bereken je als volgt;
80 gram vis of 60 gram vlees voor het
voorgerecht,
een koffiekopje soep – uit 1 liter haal je 9
porties,
110 gram vlees of 140 gram vis voor het
hoofdgerecht.
Puntje taart met een bolletje ijs of alleen
een puntje taart?
Het dessert kun je zo groot of klein maken
als je zelf wil. Dat is maar net wat je wilt en
ook een beetje afhankelijk van de
verteerbaarheid van het menu.
bron: deliciousmagazine
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Aantekeningen Kerstdiner: menu
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Aantekeningen Kerstdiner: boodschappen
Groenten

Vlees

Zuivel

Kruiden

Tip: Maak een foto van je lijstje, of print deze pagina uit!
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Aantekeningen Kerstdiner: boodschappen
Frisdrank

Wijn

Snacks

Brood
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Aantekeningen Kerstdiner: boodschappen
Broodbeleg

Aanvulling:

Snoepjes/Chocola
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Extra tips:
Zorg voor genoeg koelruimte. Een laatste check om de koelkast
na te lopen op producten die weg kunnen, of wat je nu nog kan
gebruiken voor het avondeten. Als het buiten koud genoeg is
kan je eventueel beschermd tegen wind, regen of dieren ook
dingen bewaren.
Je zou met je menu naar de slijter kunnen gaan voor een
wijnadvies. Gemiddeld kun je uitgaan van een halve fles wijn
per persoon. Zij kunnen je goed adviseren.
Voor kinderen is het heel speciaal om uit een wijnglas
druivensap te drinken bijvoorbeeld. Dan horen zij er ook een
beetje bij. Komen er veel kinderen? Dan is een eigen kindertafel
ook erg leuk. Natuurlijk evengoed in kerststijl chique gedekt, of
met een mooie kleurplaat en potloden op tafel voor
tussendoor. Of dek de tafel niet met een tafelkleed maar met
een oude rol behangpapier om op te tekenen.

Check je serviesgoed, is het schoon, heb je genoeg? Wees
creatief met de tafel dekken. Je kan ook gezellig kadopapier
gebruiken als tafelloper. Eventueel een mooie menukaart staat
ook tof!
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Aantekeningen Kerstdiner: Extra's
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Nu kan het spannend worden, tenzij je je
goed hebt voorbereid
Wauw, wat een goed gevoel hè? Als je het plan voor het grootste
deel hebt gevolgd, heb je deze dag alles onder controle.
Je gaat al vroeg naar de winkels om de laatste verse spullen te
halen, het is vandaag dinsdag. Misschien heb je zelfs al vooruit
gewerkt omdat het nu eindelijk eens zo soepel loopt als waar je al
die jaren al van hebt gedroomd.
Zodra je echt alles hebt ga je beginnen met voorbereiden, vast de
groenten snijden, vlees marineren zodat het lekker intrekt, haal
alles uit de vriezer wat er uit gehaald moet worden om op tijd
ontdooit te zijn.
Dek alles af met vershoudfolie of deksels op kommen als je hebt.
Zet het koel weg tot je klaar bent voor de bereiding.
Zet het drinken wat koud moet staan in de koeling, of buiten, wat
juist op temperatuur moet komen uit de koeling en... relax! Als je
alles goed hebt voorbereid hoef je per gang morgen maar heel
even in de keuken te staan.
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Yes! Je hebt het voor elkaar! Het is kerst!
En moet je kijken! Je hebt al zoveel gedaan, je kan trots op jezelf
zijn. Deze dag is gemaakt om een succes te worden. Na het
kerstontbijt ruim je de tafel af, maak je het aanrecht schoon en
zorgt dat de vaatwasser leeg is.
Nog even checken of alles oké is, even diep ademhalen en alvast de
tafel dekken voor vanavond. Als je zin en tijd hebt is het heel leuk
om een persoonlijke boodschap op een bordje te leggen, of met
mooie letters de naam op een kaartje bij een bord te zetten zodat
je eens in een andere setting aan tafel zit. Ben je vrijgezel en komt
die ene leukerd waar je al een tijdje een oogje op hebt dan weet jij
wel waar diegene komt te zitten toch? En dan, als de tafel helemaal
klaar is, je hebt je natuurlijk even helemaal creatief uitgeleefd,
kunnen alweer de pootjes even omhoog. Hoe lekker is dat?
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De laatste voorbereidingen, zo'n twee uur voordat de gasten
arriveren en dan tijd om je om te kleden, even lekker te tutten, te
genieten met een kerstmuziekje op. Heerlijk!

Aantekeningen Kerstdiner:
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Aantekeningen Kerstdiner:
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Aantekeningen Kerstdiner:
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DE dag na DE dag...
Nou kan het natuurlijk zo zijn dat je heel enthousiast twee
kerstdagen een diner op tafel tovert, maar als je een beetje lief
bent voor jezelf, wat ik toch wel belangrijk vind zorg je dat je de
andere dag bij iemand anders kan genieten.
De dag na de dag is het lekker om je huis weer even aan kant te
maken. Je aanrecht weer opruimen, kijken of er nog restjes in de
koelkast staan om een lekkere lunch mee in elkaar te zetten.
Wat heb je de komende dagen nog op de agenda staan? Misschien
niet zoveel, goed idee om dierbare mensen eens te bellen, te
bezoeken of alsnog een kaartje te sturen.
Wat ik altijd fijn vind is om terug te kijken op het jaar, wat is er
allemaal gebeurd qua positieve dingen. Waar kijk je op welke
manier op terug. Soms ook lekker om even op te schrijven.
En wat zijn je plannen voor volgend jaar? Is er iets wat je graag zou
willen doen, willen ontwikkelen, of waar je al zo dankbaar voor
bent hoe het gaat? Schrijf dit ook op, leuk om volgend jaar terug te
kijken wat er van je plannen en ideeen terecht is gekomen.
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Inmiddels is het bijna Oud & Nieuw
Ik kan me voorstellen dat je de afgelopen dagen beleefd hebt al
heel gezellig, superleuk om iedereen weer te zien. Trots dat alles
gelukt is zoals je het in gedachten had en alles is weer netjes in
huis.
Hoe gaat het nu met je?
Volgend jaar in de herhaling? Of doe je dit nooit meer? Meestal kun
je hier pas wat zinnigs over zeggen een dag of twee na de
feestelijkheden.
Heb je wilde plannen voor Oud & Nieuw of wil je het graag rustig
houden. Ik heb nog een mooie tip voor je. Bij verschillende
bungalowparken
hebben
ze
namelijk
vuurwerkvrije
verblijfmogelijkheden. Klik op deze link
Je kan natuurlijk naast met een enorm knalfeest het jaar uitgaan
ook gezellig met vrienden een spelletjesavond afspreken en eens
een nieuw spel uitproberen. Lekkere hapjes erbij, simpelweg
toastjes met wat lekkers er op, of komkommertjes met dipsaus
verzin het maar, en aftellen tot middernacht.
Een van de meest leuke Oud & Nieuw varianten die wij hebben
gevierd was met onze toen nog net niet buren met een vuurkorf in
te tuin onder de overkapping, wijntje erbij, lekker muziekje aan.
Heerlijk! Ik heb na kerst echt wel even genoeg prikkels gehad.
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Gelukkig
Nieuwjaar!

Speciaal voor vakantiegangers... t/m 5 januari
Als je lekker vakantie hebt gehad tijdens de feestdagen is het
nu toch tijd om even te bedenken hoe je weer op een fijne
relaxte manier aan het werk kan gaan.
Het zou een goed idee zijn om het laatste weekend te pakken
om alle kerstversiering weer op te ruimen, om maandag weer
fris aan een nieuwe werkweek of schoolweek te beginnen.
Zorg dat je de opbergspullen bij de hand hebt. De
kerstversiering goed inpakken in een extra papiertje misschien.
Kerstboom naar buiten, of weer in de doos als je een
kunstboom hebt.
Als je een gezin hebt, de gymspullen vast weer uit de was in de
gymtas doen, broodtrommels klaarzetten en kijken of er nog
meer nodig is om mee naar school te nemen.
Lekker de was wegwerken, huis nog even goed schoonmaken
en vooral de laatste zondag 5 januari tijd voor leuke dingen
inplannen. En leuke dingen kunnen ook gewoon een filmpje
kijken zijn. Of een goed boek lezen, een spelletje doen. Niet te
ingewikkeld. Maandag begint de ratrace van het normale leven
weer.
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Aantekeningen na de feestdagen:
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Aantekeningen na de feestdagen:
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Zaterdag 16 november:

Zondag 17 november:

Maandag 18 november:

Dinsdag 19 november:
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Woensdag 20 november:

Donderdag 21 november:

Vrijdag 22 november:

Zaterdag 23 november:

Zondag 24 november:

Maandag 25 november:

Dinsdag 26 november:

Woensdag 27 november:

Donderdag 28 november:

Vrijdag 29 november:
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Zaterdag 30 november:

Zondag 1 december:

Maandag 2 december:

Dinsdag 3 december:

Woensdag 4 december:

Donderdag 5 december:

Vrijdag 6 december:
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Zaterdag 7 december:

Zondag 8 december:

Maandag 9 december:

Dinsdag 10 december:

Woensdag 11 december:

Donderdag 12 december:

Vrijdag 13 december:
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Zaterdag 14 december:

Zondag 15 december:

Maandag 16 december:

Dinsdag 17 december:

Woensdag 18 december:

Donderdag 19 december:

Vrijdag 20 december:
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Zaterdag 21 december:

Zondag 22 december:

Maandag 23 december:

Dinsdag 24 december:

Woensdag 25 december:

Donderdag 26 december:

Vrijdag 27 december:
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Zaterdag 28 december:

Zondag 29 december:

Maandag 30 december:

Dinsdag 31 december:

Woensdag 1 januari:

Donderdag 2 januari:

Vrijdag 3 januari:
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Zaterdag 28 december:

Zondag 29 december:

Niet vergeten:
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Extra notitieruimte.
Nog een tip. Val jij in de categorie heel goed opruimen
en weet je volgend jaar niet meer waar je iets hebt
gelaten? Schrijf het hieronder op.
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Extra notitieruimte.
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Het einde
Met veel plezier heb ik deze chaos uit je feestmaand
Kerstplanner voor je gemaakt. Ik heb er veel tijd en
aandacht aan besteed en wil je dan ook vragen dit te
respecteren door dit niet met anderen te delen, maar
geinteresseerden door te verwijzen naar mijn website
waar ze mijn product kunnen aanschaffen. Dat houd
het voor mij ook erg leuk om dit soort producten vaker
aan te bieden. Als jij iemand aanbrengt mag je dit naar
mij mailen en krijg jij 10% korting op het volgende
product wat je aan zou willen schaffen.
Ik ben zeer benieuwd naar je ervaring met de Chaos
uit je feestmaandplanner, zou je een review willen
plaatsen zou ik je heel dankbaar zijn. Deze mag je
sturen naar marije@chaosuitjehoofd.nl
Mis je nog iets, zie je een spelfout, ik ben ook maar een
mens en waardeer het zeer wanneer je mij hier op wil
wijzen.

Bedankt voor je
vertrouwen
Marije
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Wil je meer weten over Chaos uit je hoofd?

Marije Koelman
Uiverplantsoen 12
1761 ZX Anna Paulowna
www.chaosuitjehoofd.nl
marije@chaosuitjehoofd.nl
06-13572124
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