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Bespaar
Feestkosten kunnen makke
lijk hoger uitpakken dan 
gedacht. Stel daarom van 
tevoren uw budget vast en 
probeer hierbinnen te blijven. 
Ga voor hapjes zo veel  
mogelijk naar de markt en de 
Turkse groenteboer in plaats 
van de supermarkt. Ook een 
optie is om de gasten te  
vragen zelf iets aan hapjes  
of drankjes mee te nemen.

Ongemakkelijk
Bang dat die verlegen kennis 
of die collega die niemand 
kent het niet naar zijn zin 
heeft? Stel diegene bij  
binnenkomst voor aan 
iemand met eenzelfde hobby 
of interesse, schakel een 
praatgrage vriend(in) in, stap 
er zelf even op af als iemand 
wat verloren in de hoek  
staat of laat hem/haar een 
bekende meenemen.

Huisgemaakt
Zelf hapjes maken is gezellig, 
maar levert vaak ook de  
nodige stress op. Maak zo 
veel mogelijk vooraf klaar en 
hou het bij gerechten die u 
vaker heeft gemaakt. 
Vrienden die het leuk vinden 
om mee te helpen? Schakel 
ze vooral in om samen de 
dagverse hapjes te maken  
en tijdens het feest rond te 
brengen.

Memorabel
Iets extra’s voor uw feest? 
Denk aan een thema  
geïnspireerd op bijvoorbeeld 
een tijdsperiode (jaren 60), 
muziekstijl (disco) of land 
(Mexico). Andere opties zijn 
een sneltekenaar, een photo 
booth (door die ene vriend 
die graag fotografeert) of  
een sneldichter. Meer  
inspiratie op Uitgenodigd.nl 
en Tipsvoorfeest.nl. 

Kringgesprek
Geen zin in een kringfeestje? 
Zet zo veel mogelijk stoelen 
en banken aan de kant. Geeft 
u een feest met diner? Met 
een buffet of een tafelschik
king die wisselt per gang 
houdt u de dynamiek erin. 
Ook met statafels (vaak gra
tis of voordelig verkrijgbaar 
bij slijters en cateraars) men
gen gasten gemakkelijker.

Sfeer maken
Met een mooie aankleding, 
een muziekje op en een  
welkomstdrankje is de  
stemming meteen feestelijk. 
Op zoek naar decoraties? De 
site 4feest.nl biedt een  
overzicht van winkels per 
provincie. Goede muziek kan 
een feestje maken of kraken, 
dus zorg dat u een playlist 
paraat heeft. Of misschien 
heeft u een vriend(in) die 
graag plaatjes draait?

To-do lijstje
Een goede voorbereiding 
betekent meer ruimte voor 
voorpret. Maak een to-do 
lijstje en probeer zoveel 
mogelijk van tevoren (zoals 
boodschappen) af te vinken. 
Vraag mensen in de uitnodi
ging om tijdig te laten weten 
of ze erbij zijn, dan weet u 
waar u aan toe bent. En ver
geet niet de buren op tijd te 
waarschuwen om vervelende 
situaties te voorkomen.

Opruimen
Bij een party hoort helaas 
vaak ook een aardige troep. 
Zorg tijdens het feest voor 
afvalbakjes op verschillende 
plekken. Een slim trucje is om 
gasten bij binnenkomst een 
eigen glas met een leuk 
naamkaartje eraan te geven – 
dat scheelt weer afwas. Als 
het echte opruimen begint, 
gooi dan eerst alle rommel 
weg en begin daarna met 
schoonmaken.

Verkoeling
De wijn vergeten koud te  
zetten of niet genoeg  
koelkastruimte? Geen 
paniek. Gooi ijs in een kom, 
giet er water en flink wat 
(keuken)zout bij en roer  
het geheel door elkaar. Gooi 
de flessen in het ijswater en 
wacht even. Met dit trucje 
zijn drankjes van kamer
temperatuur binnen een  
halfuur koud!

9xfeestje!
Kerst, oud & nieuw: een feestje geven is gezellig, maar 

ook stressvol. Negen tips om een leuk feest  
te organiseren én het voor uzelf ook leuk te houden.


