


December is de tijd om te genieten. Vooral de
tweede helft van deze maand draait voor veel
mensen maar om één ding: eten. We weten
allemaal dat de traditionele kerstlekkernijen
niet bepaald gezond zijn. Chocolade, suiker,
veel vlees, vette sauzen en bijzonder veel
alcohol. We willen genieten, maar we willen niet
aankomen en bovenal gezond blijven. Met deze
tips kun je volop genieten van al dat heerlijke
eten, en blijf je toch gezond en op gewicht.

1. Wissel af met ‘balans’dagen
Heb je genoten van een heerlijk kerstdiner, of
ben je je even te buiten gegaan op een
verjaardag? Las dan een eenvoudige balansdag
in. Een balansdag houdt in dat je je exact aan je
voorbeelddagmenu houdt, niets meer en niets
minder. Geen extraatjes en je kiest voor magere
varianten, volkoren producten etc.

2. Sla hapjes af
Je hoeft niet alles te eten wat je
voorgeschoteld wordt. Ben je aan het borrelen
voor het kerstdiner? Houd het dan rustig, en
stop jezelf niet vol voordat het diner moet
beginnen. Al die kleine hapjes verzadigen snel.
En het kerstdiner wordt een stuk minder leuk
als je aanschuift met een volle buik. Zorg er dus
liever voor dat je een beetje trek hebt, en sla
een aantal hapjes af.

3. Doe je best voldoende groente te eten
Groente bevat weinig calorieën en veel
voedingsstoffen. Kies dus aan tafel niet direct
voor brood, vlees, rijst en pasta. Start met
groente. Schep eerst een bord groente op en
geniet ervan. Vervolgens ga je verder met de
andere lekkernijen. Zorg dat je de groente in
ieder geval binnen krijgt en vul aan met andere
lekkere dingen. Als je vol zit, dan stop je met
eten en heb je waarschijnlijk nog best gezond
gegeten.

4. Gebruik geen snoep als decoratie
Kun je nooit met je handen van al die heerlijke
chocolade of koekjes afblijven? Zet het dan
vooral niet op tafel als eetbare decoratie.
Sterker nog, haal het liefst helemaal geen
kerstsnoep in huis. Het is nergens voor nodig
om de hele door te snoepen, puur omdat het
bijna kerst is. Dat is een keuze die je zelf kunt
maken. Ook zonder kerstkransjes op tafel kun
je een kerstsfeer creëren.

Tips voor bewust
heerlijke feestdagen
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5. Wees zuinig met alcoholische dranken
Of nog liever, laat ze staan. Op het drinken van
alcohol zit niet voor niets een hoge belasting.
Alcoholgebruik komt met 4,5% op de vierde
plaats wat betreft de bijdrage aan totale
ziektelast en verloren gezonde levensjaren in
Nederland. Ter vergelijking: roken is verant-
woordelijk voor 13% van de ziektelast,
overgewicht voor 9,7%, hoge bloeddruk voor
7,8%.

6. Stop als je vol zit
Lekker eten kan veranderen in je grootste
vijand als je steeds maar door blijft eten terwijl
je al vol zit. Voel je dat je verzadigd bent, stop
dan met eten. Het is toch veel fijner om straks
heerlijk in slaap te vallen, in plaats van je ’s
nachts opgeblazen en misselijk te voelen?

7. Eet rustig en geniet van je eten
Focus niet op de hoeveelheid eten die je naar
binnen kunt werken, maar kies voor kwaliteit.
Geniet van de lekkerste gerechten, neem de tijd
om van het eten te genieten. Eet rustig en proef
de smaak echt. Als je snel eet kun je in korte
tijd vol zitten zonder dat je eigenlijk echt hebt
geproefd wat je hebt gegeten. En dat is zonde,
want dat uitgebreide kerstdiner werk je niet
naar binnen om in leven te blijven maar juist om
te genieten van de heerlijke smaken. Laat je dus
niet opjagen. 

Door rustig te eten, ervaar je de smaak veel
intenser, je bent eerder verzadigd (je eet dus
automatisch minder) en je lichaam kan het eten
beter verwerken. Denk er trouwens aan dat je
na een paar wijntjes vaak meer gaat eten,
zonder dat je het door hebt.
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Ontbijtsuggestie
Bananensplit met granola

Lunchsuggestie
Hartige wentelteefjes 

Dinersuggestie
Vegetarische tartare
-
Zalmfilet à l'orange
Winterse salade
Italiaanse aardappeltjes
-
Cappuccino met kerstboom
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Bereidingstijd in minuten 
Ongeveer 5 minuten

Benodigdheden voor 1 persoon
1 banaan
150 ml Griekse yoghurt 0% vet
45 g volkoren granola
20 g pure chocolade 72%

Bereiden
Stap 1
Pel de banaan en halveer in de lengte. Leg met de snijkanten naar boven op een bord. Schep Griekse
yoghurt op de banaan.

Stap 2
Strooi er de volkoren granola over en schaaf er naar smaak extra pure chocolade over.

Voedingswaarde p.p.: 483 kcal, 18 g Eiwit, 70 g Koolhydraten, 13 g Vet, 6 g Verzadigd Vet, 8 g Vezels

Bananensplit
met granola

Ontbijt
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Bereidingstijd in minuten
15-30 minuten

Benodigdheden voor 4 personen
1 eetrijpe avocado
4 trostomaten
2 middelgrote eieren
75 ml magere melk
8 sneden volkorenbrood
2 tl zonnebloemolie
½ bakje pittige kiemgroente
1 el Mazzetti cremaceto

Bereiden
Stap 1
Snijd de avocado in plakjes. Snijd de tomaat in partjes. Klop het ei in een diep bord los met de melk. Week
hier een voor een de sneetjes brood in.

Stap 2
Verhit de olie in een grote koekenpan met antiaanbaklaag en bak de wentelteefjes aan beide kanten
goudbruin. Verdeel over de borden en leg de avocado en tomaat erop. Garneer met de kiemgroente en
besprenkel met de cremaceto.

Voedingswaarde p.p.: 340 kcal, 14 g Eiwit, 33 g Koolhydraten, 16 g Vet, 2 g Verzadigd Vet, 8 g Vezels
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Bereidingstijd in minuten
20 minuten

Benodigdheden voor 4 personen
olijfolie
300 g kastanjechampignons, gehalveerd
300 g gepofte of gekookte biet, geschild
mayonaise
ketchup
dijonmosterd
fijngehakte ui
fijngehakte zure augurkjes
fijngehakte kappertjes
fijngehakte bladpeterselie
tabasco

Bereiden
Stap 1
Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan of wok op hoog vuur en bak hierin de champignons. Na
een minuutje beginnen ze veel vocht los te laten, maar dat verdampt vanzelf en daarna beginnen ze te
kleuren. Bak de paddenstoelen tot ze goudbruin en zo droog mogelijk zijn. Laat ze afkoelen en hak ze
grof.

Stap 2
Snijd de biet in kleine stukjes. Veeg de gehakte champignons en biet bij elkaar op een snijplank en hak
ze samen met een groot mes, tot je een fijn, maar ook weer niet al te fijne tartaar hebt. Breng de mix
lichtjes op smaak met versgemalen peper. Niet teveel, want er gaat aan tafel nog van alles door en over.

Stap 3
Maak mooie hoopjes van het mengsel op vier borden. Serveer alle andere ingrediënten in aparte bakjes
of maak er op de borden kleine hoopjes van, als satellieten om de tartaar heen. Laat iedereen de tartaar
zelf naar eigen smaak aanmaken

Voedingswaarde p.p.: 211 kcal, 2 g Eiwit, 13 g Koolhydraten, 15 g Vet, 2 g Verzadigd Vet, 4 g Vezels

Diner
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Bereidingstijd in minuten
15-30 minuten
Wachttijd: 20 minuten

Benodigdheden voor 4 personen
1 venkelknol
1 sinaasappel
3 el arachideolie
7,5 g verse kruidenmix voor vis
300 g verse zalmfilets
1 el traditionele olijfolie

Bereiden
Stap 1
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd ondertussen de onderkant en stengels van de venkelknol,
halveer de knol en snijd in plakken van een ½ cm. Snijd de sinaasappel in plakken van een ½ cm. 

Stap 2
Verdeel de venkel over de lengte van de ovenschaal (ter grootte van de zalm) en verdeel er de sinaasappel
en de tijm uit de kruidenmix over. Leg hier de zalm op. Besprenkel met de olie en bestrooi met peper.

Stap 3
Rooster de zalm, afhankelijk van de grootte ca. 15-20 minuten,  in het midden van de oven. Snijd
ondertussen de rest van de kruiden fijn. Neem de zalm uit de oven en verdeel er vlak voor serveren de
kruiden over. Je kunt de zalm in zijn geheel voorbereiden (tot en met stap 2), afgedekt bewaren in de
ovenschaal in de koelkast en op de dag zelf afbakken.

Voedingswaarde p.p.: 400 kcal, 24 g Eiwit, 41 g Koolhydraten, 15 g Vet, 3 g Verzadigd Vet, 5 g Vezels

Zalmfilet à
l'orange

Diner
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Bereidingstijd in minuten
0-15 minuten

Benodigdheden voor 4 personen
75 g hazelnoten
1 kleine winterpeen
150 g knolselderij, schoongemaakt
1 el rode-wijnazijn
3 el (walnoten)olie
200 g ijsbergsla met frisée
75 g veldsla
12 g verse bieslook, in stukjes van 1 cm

Bereiden
Stap 1
In droge koekenpan hazelnoten goudbruin roosteren. Op bord laten afkoelen.

Stap 2
Wortel met dunschiller schillen en in linten schaven. Knolselderij in plakken van 1 cm snijden en plakken
met dunschiller in linten schaven.

Stap 3
In slaschaal azijn met olie en peper naar smaak tot dressing kloppen.

Stap 4
Slamelange, veldsla, bieslook, wortel en knolselderij luchtig door dressing mengen. Hazelnoten erover
strooien.

Voedingswaarde p.p.: 230 kcal, 4 g Eiwit, 5 g Koolhydraten, 22 g Vet
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Bereidingstijd in minuten
0-15 minuten
Wachttijd: 40 minuten

Benodigdheden voor 4 personen
600 g aardappelen vastkokend, schoongeboend
1 bol knoflook
verse Italiaanse kruiden
3 el olijfolie

Bereiden
Stap 1
Verwarm de oven voor op 200 graden.

Stap 2
Halveer de ongeschilde aardappelen in de lengte en snijd daarna de helften in de lengte in parten. Leg de
parten op een met bakpapier bedekte bakplaat of ovenschaal.

Stap 3
Maak de tenen knoflook los en leg ze bij de aardappelparten; de schil om de tenen kun je laten zitten.

Stap 4
Hak de rozemarijn (donkergroene naalden) en tijm (kleine donkergroene blaadjes) uit de Italiaanse
kruidenmix grof en verdeel ze over de aardappelen en knoflook.

Stap 5
Besprenkel het geheel met de olie. Schuif de plaat in het midden van de oven en laat 40 min. garen.

Stap 6
Voeg peper naar smaak toe en serveer direct.

Voedingswaarde p.p.: 179 kcal, 2 g Eiwit, 23 g Koolhydraten, 8 g Vet, 3 g vezels
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Bereidingstijd in minuten
0-15 minuten

Benodigdheden voor 1 stuks
1 el Leentjes poederpret
1 espresso
150 ml magere melk
viltstift
stevig papier
theezeefje

Bereiding
Stap 1
Vouw het papier dubbel. Teken er op de vouw met een stift een half kerstboompje van ca. 5-6 cm hoog op.
Knip uit. Leg het theezeefje in een klein schaaltje. Doe van elke kleur poedersuiker een beetje in het zeefje.

Stap 2
Maak de espresso in een cappuccinokopje. Schuim de melk op in een melkschuimer. Schep het
melkschuim op de espresso. Strijk glad. Leg het sjabloontje of het uitgeknipte kerstboompje op de koffie
en bestrooi met behulp van het zeefje met de 4 kleuren poedersuiker.

Voedingswaarde p.p.: 60 kcal, 5 g Eiwit, 10 g Koolhydraten
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Ontbijtsuggestie
Ontbijtpizza

Lunchsuggestie
Bloemkool in de salade

Dinersuggestie
Gemarineerde mozzarella
-
Lamshaas met ansjovis tijmboter
Gevulde pompoen
-
Yoghurt met fruit & kokos
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Bereidingstijd in minuten
15-30 minuten
Wachttijd: 20 minuten

Benodigdheden voor 5 personen
200 g havermout
250 g banaan
2 eieren
2 tl kaneel
5 el magere kwark
een paar takjes munt
500 g fruit naar keuze
bakpapier
keukenmachine

Bereiden
Stap 1
Verwarm de oven op 175 graden. Voeg de havermout, kaneel, eieren en 250 gram banaan toe
in de keukenmachine en meng tot een gladde massa. De massa zal er als een deeg uitzien,
maar is niet té stevig. Verdeel het deeg voor de bodem over een vel bakpapier en maak een
ronde pizzavorm.

Stap 2
Bak het deeg nu goudbruin in ongeveer 20 tot 25 minuten. Laat de bodem afkoelen en verdeel
dan de kwark als topping over de havermout bodem. Dan kan de pizza belegd worden met rood
fruit naar keuze en een paar plakjes banaan.

TIP: Wil je de ontbijtpizza (gedeeltelijk) de volgende dag eten? Garneer de bodem dan nog niet
met kwark en fruit en verpak in aluminiumfolie. Wanneer je de pizza gaat eten, kan de topping
erop.

Voedingswaarde p.p.: 295 kcal, 10 g Eiwit, 48 g Koolhydraten, 5 g Vet, 1 g Verzadigd Vet, 6 g Vezels

Ontbijtpizza

Ontbijt
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Bereidingstijd in minuten
15-30 minuten

Benodigdheden voor 2 personen
½ bloemkool
1 el arachideolie
½ tl kurkuma
35 g blanke rozijnen
½ rode peper
7 ½ g verse koriander
200 g kikkererwten in blik
50 g Griekse yoghurt 0% vet
½ tl kerriepoeder
1 el kraanwater
50 g verse spinazie

Bereiden
Stap 1
Snijd de bloemkool in roosjes en kook 3 min. Giet af en laat goed uitlekken. Verhit de olie in een
koekenpan en fruit de kurkuma 30 sec. op laag vuur. Neem de pan van het vuur en schep de rozijnen
erdoor.

Stap 2
Halveer de rode peper in de lengte, verwijder met een scherp mesje de zaadlijsten en snijd het
vruchtvlees van 1 helft fijn. Snijd de koriander grof. Spoel de kikkererwten in een vergiet onder koud
stromend water. Laat uitlekken. Meng de rode peper met de helft van de koriander, de yoghurt, kerrie en
het water tot een dressing. Schep de kikkererwten erdoor.

Stap 3
Verdeel de bloemkool over de borden (of doe het in afsluitbare potten als je het wilt meenemen). Verdeel
achtereenvolgens de spinazie en kikkererwten erover en bestrooi met de rest van de koriander.

Voedingswaarde p.p.: 317 kcal, 16 g Eiwit, 39 g Koolhydraten, 8 g Vet, 2 g Verzadigd Vet, 13 g Vezels

Bloemkool in de
salade
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Bereidingstijd in minuten
15-30 minuten

Benodigdheden voor 4 persoon
1 ½ g venkelzaad
1 sinaasappel
150 g mini-mozzarella
1 el traditionele olijfolie
150 g haricots verts
2 stronken roodlof
5 g verse dille
40 g ongebrande pecannoten

Bereiden
Stap 1
Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster het venkelzaad 3 min. op laag vuur. Neem uit de pan
en laat afkoelen op een bord.

Stap 2
Boen ondertussen de sinaasappel schoon, rasp de helft van de schil en pers de hele vrucht uit. Laat de
mozzarella uitlekken en halveer de bolletjes. Doe het venkelzaad, een ½ tl sinaasappelrasp, 4 el
sinaasappelsap (per 2 personen), de olie, peper en eventueel zout in een kommetje. Schep om en laat 20
min. buiten de koelkast marineren.

Stap 3
Verwijder ondertussen de steelaanzet van de haricots verts, laat de puntjes zitten. Kook in 5 min. beetgaar
en laat afkoelen op een platte schaal.

Stap 4
Verwijder ondertussen de onderkant van de stronken roodlof, halveer in de lengte en snijd in de lengte in
dunne reepjes. Snijd de dille grof.

Gemarineerde
mozzarella
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Stap 5
Verhit de koekenpan opnieuw zonder olie of boter en rooster de pecannoten 4 min. op middelhoog vuur.
Neem uit de pan, laat afkoelen op een bord en hak grof.

Stap 6
Meng de haricots verts, het roodlof en de dille en verdeel over platte borden. Verdeel de mozzarella erover
en besprenkel met de helft van de dressing. Bestrooi met de noten en peper. Serveer met de rest van de
dressing.

Bereidingstip 1:
Je kunt de haricots verts 2 uur van tevoren koken. Laat afkoelen en bewaar op kamertemperatuur. Wil je ze
eerder koken? Bewaar ze dan afgedekt in de koelkast en laat tijdens het marineren van de mozzarella op
kamertemperatuur komen.

Bereidingstip 2: 
Je kunt de mozzarella maximaal 1 dag van tevoren marineren. Zo trekken de smaken nog meer in. Bewaar
dan afgedekt in de koelkast. Neem ze 20 min. voor serveren uit de koelkast.

Voedingswaarde p.p.: 225 kcal, 10 g Eiwit, 6 g Koolhydraten, 18 g Vet, 6 g Verzadigd Vet, 5 g Vezels
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Bereidingstijd in minuten
15-30 minuten
Wachttijd: 2 uur

Benodigdheden voor 4 personen
3 ansjovisfilets in olie in blik
1 teen knoflook
8 g verse tijm
30 g Parmigiano Reggiano
75 g ongezouten roomboter (op kamertemperatuur)
500 g lamshaasje
2 el traditionele olijfolie

Bereiden
Stap 1
Snijd de ansjovis en de knoflook zo fijn mogelijk. Ris de blaadjes van de takjes tijm en rasp de kaas. Meng
de ansjovis, knoflook, tijm en kaas door de boter. Leg op een stuk vershoudfolie en rol strak op in de folie
tot een worstje. Leg minimaal 2 uur in de koelkast.

Stap 2
Laat de lamshaasjes 1 uur voor bereiden op kamertemperatuur komen. Bestrijk de haasjes rondom met de
olie en bestrooi met (versgemalen) peper. Verhit de grillpan zonder olie of boter en grill de haasjes in 4 min.
rondom rosé.

Stap 3
Neem de lamshaasjes uit de pan, leg op een warm bord en laat 5 min. rusten onder aluminiumfolie. Snijd per
haasje een plakje van de boter en bewaar de rest. Leg op elk haasje een plakje.

Voedingswaarde p.p.: 300 kcal, 17 g Eiwit, 10 g Koolhydraten, 18 g Vet, 9 g Verzadigd Vet

Lamshaas met ansjovis-
tijmboter
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Bereidingstijd in minuten
15-30 minuten
Wachttijd: 1 uur

Benodigdheden voor 4 personen
½ flespompoen
2 el traditionele olijfolie
1 teen knoflook
100 g paddenstoelenmelange
½ el verse tijmblaadjes
½ citroen, schoongeboend
100 g wilde spinazie
1 cm verse gember
snufje gemalen kruidnagel
snufje gedroogde nootmuskaat

Bereiden
Stap 1
Verwarm de oven voor op 200 graden. Halveer de pompoen in de lengte en verwijder met een lepel de
pitten en draden. Besprenkel de snijvlakken met elk 1 el olie en rooster met de snijkant naar beneden ca.
35 min. in het midden van de oven, tot het vruchtvlees zacht is.

Stap 2
Snijd ondertussen de knoflook fijn en de paddenstoelen grof. Verhit 1 el olie in een hapjespan en bak de
paddenstoelen, tijm en de helft van de knoflook 5 min. op middelhoog vuur. Breng op smaak met peper.
Schep uit de pan op een bord. Rasp de gele schil van de citroen en pers de helft van de vrucht uit. Verhit de
rest van de olie in de hapjespan en roerbak de spinazie met de rest van de knoflook 3 min. op hoog vuur.
Neem van het vuur en breng op smaak met 1 el citroensap per pompoen en peper.

Gevulde 
pompoen
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Stap 3
Neem de pompoen uit de oven, schep met een lepel een deel van het vruchtvlees eruit en houd dit apart.
Laat ca. 2 cm vruchtvlees aan de randen zitten. Zet de oven op 180 graden.

Stap 4
Schil en rasp de gember en meng met de kruidnagel, nootmuskaat, het vruchtvlees van de pompoen en het
citroenrasp tot een gladde puree. Breng op smaak met peper. Bekleed de holtes van de pompoenhelften
met 2/3 van de spinazie en duw goed aan. Verdeel achtereenvolgens de paddenstoelen en pompoenpuree
in lagen over de spinazie. Dek af met de rest van de spinazie en duw stevig aan. Leg de pompoenhelften in
de lengte naast elkaar en klap in een snelle beweging de snijkanten tegen elkaar aan. Bind vast met
keukentouw. Rooster de pompoen nog 15 min. in de oven. Neem uit de oven en laat nog 15 min. staan
voordat je hem aansnijdt.

Voedingswaarde p.p.: 85 kcal, 3 g Eiwit, 3 g Koolhydraten, 5 g Vet, 1 g Verzadigd Vet, 2 g Vezels
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Bereidingstijd in minuten
0-15 minuten

Benodigdheden voor 4 personen
50 g kokossnippers
2 appels
250 g verse ananasstukjes
250 g pitloze druiven
500 g Griekse yoghurt, 0% vet
glazen

Bereiding
Stap 1
Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster de kokossnippers al omschuddend in 2 min.
goudbruin. Laat afkoelen op een bord.

Stap 2
Snijd de appels in blokjes van 1 cm en meng met de ananas en druiven. Verdeel de helft van de yoghurt
over de glazen. Schep achtereenvolgens 1 el fruit, de helft van de kokossnippers, de rest van de yoghurt en
1 el fruit erover. Garneer met de overige kokossnippers. Serveer de rest van de fruitsalade in een schaal.

Voedingswaarde p.p.: 272 kcal, 11 g Eiwit, 34 g Koolhydraten, 9 g Vet, 8 g Verzadigd Vet, 6 g Vezels

Yoghurt met fruit
en kokos
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Een tip voor de gastvrouw: serveer op kleine
bordjes. Dat leidt vanzelf tot kleinere porties.
Gebruik lange, hoge glazen. Daar gaat minder
in dan in lage, brede glazen. Drank, dat
vergeten we vaak, tikt behoorlijk aan als het
om calorieën gaat.

Het kerstdiner nuttig je vaak samen met je
geliefden. Dus je gaat sowieso meer eten dan
wanneer je alleen bent. Dat is bekend uit
onderzoek.

Sluit níét het jaar af met het goede voornemen
op dieet te gaan. Geen enkel dieet werkt. Als je
al kilo’s verliest, is het tijdelijk. Je krijgt ze op
den duur allemaal terug – met rente. Nee, als je
dan toch goede voornemens wilt maken, blijf
aan je eetgewoonte en levensstijl werken, zoals
wij dat adviseren tijdens de Mind Balance. 

Ga lekker elke kerstdag een wandelingetje
maken. Goed voor lichaam en geest. Je pakt
wat van dat daglicht mee. Prima voor je
slaap/waakritme. En dat is heilzaam voor je
gewicht. 

En nu? Weg met de weegschaal. Zet het ding
tijdens de feestdagen uit het zicht, letterlijk en
figuurlijk. Ga vooral niet calorieën tellen bij
alles wat je eet. Ons advies: probeer te
genieten. Van de gezelligheid, van het
gezelschap om je heen, van alle smaken op je
bord. 

Genieten betekent niet dat je veel moet eten,
maar dat je proeft wat je in je mond stopt.
Laten we een voorbeeld nemen aan de Fransen.
Die houden van langdurig en lekker tafelen.
Maar dat zit hem in de kwaliteit, niet in de
hoeveelheid. In Frankrijk zie je relatief weinig
mensen met overgewicht. Ze eten lekker en
goed. Niet zozeer veel. Dat doen ze ook met
drank. Er gaat een heel goede fles wijn open,
geen slobberwijn. Maar ze houden het bij twee
glazen, hooguit drie. Kwaliteit voor kwantiteit. 

Dat is ons advies voor de feestdagen, want de
problemen ontstaan als je niet meer proeft wat
je eet en drinkt. Ga voor wat echt lekker is.
Misschien zelfs biologisch, misschien eens
helemaal geen vlees. Als je ergens te gast bent:
neem wat van alles, proef van alles wat, maar
neem van alles één kleine portie. 
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We hopen dat je tijdens de kerstdagen veel
genoegen en plezier mag beleven met jouw gezin,
partner, vrienden en kennissen en iedereen die je

dierbaar is. 
 

Mogen wij jou heel feestelijke, gezellige en
prettige kerstdagen wensen?


