
Uitnodigingen
de voorpret begint met de uitnodi-
gingen. Vooral als deze origineel en 
niet te duur zijn. Want geld uitgeven 
doen we liever aan het feestje zelf.

Zelf ontwerpen 
Waarom kaarten kopen als je ze ook 
zelf kunt maken? Leef je uit met schaar 
en lijm of neem gewoon een mooi  
stuk behang waarop je je uitnodiging 
schrijft. Ben je écht niet creatief?  
Met een originele stempel (bijvoorbeeld 
via www.moosmade.nl) op bijzonder 
papier is een chic ontwerp zo gemaakt.
 
Gebruik Youtube of Facebook 
Maak een filmpje waarin je op een  
grappige manier je feest aankondigt,  
zet er een leuk muziekje onder en plaats 
het op Youtube. Stuur de link naar alle 
genodigden of plaats hem op Facebook. 

Ballooning
Niet goedkoop, wel origineel: stuur een 
ballon als uitnodiging! Voor €50 laat  
je al vijftig ballonnen met jouw tekst 
bedrukken (www.ballonbedrukken.nl). 

Locatie
de gemiddelde nederlander bezit 
geen villa met ruimte voor meer  
dan dertig mensen. Waar vind je 
ruimere feestlocaties buitenshuis 
die origineler zijn dan het lokale 
zalencentrum met bowlingbaan?

Leentuin
Je feest vieren in een enorme tuin,  
met rozenperken, een pergola en een 
theehuis? Wie weet wil een rijke tante 
of suikeroom zijn of haar fantastische 
tuin graag uitlenen. Vragen staat vrij. 

In de openlucht 
Stel je feest uit tot in de zomer. Dan is de 
natuur het mooiste decor. Denk aan een 
picknick in het park, een beachparty of 
een open plek in het bos. Neem grote 
kleden, lampionnen, slingers en fatboys 
mee en ‘let’s get the party started’.  
O ja, check wel vooraf of je een vergun-
ning nodig hebt, het zou zonde zijn als  
je halverwege wordt weggejaagd. 

God is a dj 
Veel kerken en kloosters worden 
tegenwoordig gebruikt als feestlocatie. 
Bijvoorbeeld De Proosdij in Zwolle of de 
Orangerie in Den Bosch. Zulke locaties 
zijn erg mooi en vaak een stuk goedkoper 
dan feesten in een landhuis of kasteel.

BUBBeLs
champagne wordt ook wel de godendrank genoemd. Hoe krijg je een 
goddelijk gevoel voor een aards prijsje? 

Shoppen bij Sligro
Bij horecagroothandel Sligro koop je goede champagne of prosecco voor weinig. 
Vooral als je op de aanbiedingen let, kun je hier erg goed slagen. Addertje onder het 
gras: je hebt een Sligropas nodig en die kun je alleen aanvragen als je ingeschreven 
staat bij de Kamer van Koophandel. Even rondvragen en de kans is groot dat je 
binnen de kortste keren een pas te leen hebt!

Taart en bubbels in één
Wil je echt iets bijzonders? Kies dan voor de champagnetaart van  
www.bubbles-inc.nl. Het is geen echte taart, maar een plateau in de vorm van  
een bruidstaart met daarop allemaal champagneglazen. Bediening is inclusief.  
Erg chic! En bedenk: je bespaart hiermee direct op een taart! 

IJskoud de lekkerste
Of maak eens champagne-ijs. Dat is echt makkelijker dan je denkt. Je hebt nodig:  
een limoen, 2 dl. mineraalwater (plat), 75 gr. suiker, 2 dl. champagne demi sec  
en een takje munt. Maak de limoen goed schoon en rasp de schil. Pers daarna de 
limoen uit. Breng het water en de suiker aan de kook en roer net zo lang tot de  
suiker is opgelost. Haal de pan van het vuur en voeg 1 el. limoensap en de geraspte 
schil toe. Zet weg tot het is afgekoeld. Schenk dan de champagne erbij en giet alles  
in een diepvriesdoos. Het duurt circa 8 uur om het mengsel te laten bevriezen.  
Roer het ijs elk uur goed door met een vork zodat er geen kristallen ontstaan. 
Garneer met een takje munt.

MUziek
Je kunt natuurlijk je iPod op shuffle 
zetten, maar een leuke band inhuren 
is ook binnen bereik als je een beetje 
creatief denkt.

The voice of... 
Heb je vrienden of kennissen die goed 
kunnen zingen? Vraag ze! Dat is leuker 
en vaak beter dan die middelmatige 
feestbands.

Verzoeknummers 
Ken je die feesten waarop steeds net de 
verkeerde muziek wordt gedraaid? 
Voorkom zo’n misser en maak je eigen 
playlist. Ook leuk: vraag je gasten hun 
muzikale top 3 in te sturen en stel 
daaruit een playlist samen. Zo houd je 
iedereen tevreden. Tip: met de 
Iphone-app genaamd Tunetug kunnen 
je gasten zelf voor dj spelen. 

Bieden op een band 
Steeds vaker verdienen bandjes de 
productie van hun cd bij elkaar door 
zichzelf te veilen. Gem veilde bijvoor-
beeld huiskamer-concerten voor 
slechts €400. Kijk voor Gem en andere 
bands op www.voordekunst.nl/muziek.

feest
Wij houden wel van een goed feestje. En die zijn 
er genoeg, zeker in deze tijd met kerstdiners, 
oud-en-nieuwfeestjes en nieuwjaarsborrels. En dan 
rekenen we onze eigen verjaardag en die ene bruiloft niet 
eens mee. Om ervoor te zorgen dat je ook nog geld overhoudt 
als straks in januari de uitverkoop begint, delen we onze allerbeste 
partytips met je. Of je nu gaat trouwen, jarig bent of gewoon een 
borrel geeft: feest groots en meeslepend met een alledaags budget! 

Tekst: Chantal Visser.

taart
Bij feest hoort taart. of iets waar je minstens even blij van wordt. de  
gemiddelde bruidstaart kost €400. deze alternatieven zijn een stuk goedkoper. 

Stapelen maar
Misschien wat oneerbiedig, maar in wezen is een bruidstaart is niets meer dan een 
aantal op elkaar gestapelde taarten. Stapelen kan ook met ander lekkers. Soesjes 
bijvoorbeeld. Of tijdens je oud-en-nieuwfeest: oliebollen. Strooi er poedersuiker over, 
decoreer je stapel met bijvoorbeeld leuke bloemen of sterretjes en je kunt voor de dag 
komen.

Macarons
In Parijs zijn ze er gek op: macarons. Actrice Kirsten Dunst at deze felgekleurde zoete 
koekjes met crèmevulling tijdens de film Marie Antoinette. ‘Let them eat macarons!’ 

Zelf bakken 
Zelfgemaakte taarten zijn vaak het lekkerst. Alles zelf bakken is wel weer erg veel 
werk, vraag daarom oma’s, moeders en vrienden om hulp. Maak er desnoods een 
competitie van. Snij de taarten in kleine stukjes, maak stembriefjes en roep aan het 
eind van de avond de beste taart uit. Op www.deleukstetaarten.nl vind je tips en 
recepten voor bijzondere taarten. 
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catering
Het duurst en tegelijkertijd ook het 
belangrijkst van bijna elk feest is de 
catering. Hoe combineer je lekker en 
luxe met je portemonnee?

Niks mis met friet
Over de combinatie valt te twisten, 
maar glamoureus is het zeker: deel 
naast champagne ook van die rood-wit 
geblokte puntzakken friet uit. Een luxe 
combinatie en oer-Hollands lekker! 

Privérestaurant
Op verschillende locaties in Nederland 
vind je huiskamerrestaurants.  
Hier eet je met al je gasten in intieme 
sfeer een volwaardig driegangen-diner. 
Dus voldoende ruimte voor speeches  
en uitbundige liederen, zonder andere 
gasten te storen. Bij bijvoorbeeld 
Saskia’s Huiskamer (www.huiskamer- 
 restaurant.com) aan de Amsterdamse 
Albert Cuyp betaal je €25 voor het eten 
en €10 voor een hele avond drank. 

decoratie
de styling van je feest is als de kers op de taart. oftewel: je feest is pas  
af met ballonnen, slingers en andere vrolijke versierselen.

Lang leve de Kringloop!
Wil je lekker lang tafelen, maar beschik je niet over genoeg zitplek voor twintig 
personen? Struin de kringloop af op zoek naar tafels en stoelen. Met een mooi 
kleed over de tafels, zie je echt niet dat ze oud en beschadigd zijn. De stoelen 
versier je met ballonnen of repen stof. Ook leuk: verf de tafels met schoolbord-
verf en schrijf de tafelschikking en de menukaart op tafel. 

Sprookjeslamp
Onder andere Ikea en Xenos verkopen lampen van rijstpapier in allerlei soorten, 
kleuren en maten. Als je een aantal van deze lampen bundelt, creëer je een 
sprookjesachtige sfeer. 

Poms aan het plafond
Slingers maken je feest nog feestelijker. De mooiste slingers spotten wij bij  
Engel (www.engelpunt.com). Met de bolvormige poms van stevig vloeipapier of  
de confettislingers kan je feest niet meer stuk. Zelf maken kan natuurlijk ook! n

oUtfit 
Een goede partyoutfit is een must.  
en mag best wat kosten. Maar als 
mooi ook voor minder kan, en je  
zo wat geld overhoudt voor extra 
bubbels, dan kiezen we voor dat 
laatste. 

Een echte Otto
Je gelooft het misschien niet, maar 
webwinkel Otto verkoopt avond- en 
trouwjurken. Van hippe korte jurkjes 
tot lange prinsessenjurken. En de prijs? 
Daar word je helemaal blij van!  
Voor nog geen 130 euro scoor je al een 
bruidsjapon! En hij wordt nog thuis 
gestuurd ook.

Pimp your dress
Wie naar Project Catwalk kijkt, heeft  
al gezien dat de designers met weinig 
materiaal de prachtigste outfits maken. 
Dat kun jij ook. Dat simpele zwarte 
jurkje van de H&M pimp je eenvoudig 
met een satijnen lint om je taille,  
een mooie stola of een bijzondere 
vintage broche. Opvallende pumps  
erbij en Project Partydress is geslaagd.

We love sample sale
Vind je dat jurkje van je favoriete 
designer toch echt te duur? Check dan  
of hij een sample sale heeft.  
Op www.plunder.nl vind je een overzicht 
van alle sample sales in Nederland.  
Wie weet scoor je op die manier een echte 
Spijkers en Spijkers voor nog geen €100!
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