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editorial

 Omdat ik uit een patchwork- 
familie kom, duurt Kerstmis 

(samen met Sinterklaas) bij mij 
gerust drie weken. En dat vind ik 
za-lig. Echt. Bij mij geen mijnen- 
velden of familiegekonkel, maar,  
ik durf het bijna niet te bekennen, 
gewoon oprechte gezelligheid. Ik 
kook met alle liefde tig diners (mét 

kalkoen). Ik hijs me met genoegen 
in paillettenjurkjes, en schop de 
hakken halverwege de avond toch 
maar uit (want de onderburen).  
Alles wat met kerst te maken heeft, 
vind ik heerlijk. De kaarsen, de wijn, 
de lange diners, de kerstlampjes, 
de cadeaus en gedichten onder de 
boom... En de boom zelf natuurlijk. 
De versieringen daarvoor heb ik 
jarenlang bij elkaar gespaard. Elke 
winter komt er weer iets bij wat 
mijn verzameling inmiddels net zo 
patchwork maakt als mijn familie. 
Ik ben niet van de thema-bomen, 
geef mij maar veel kleurige ballen, 
zilveren slingers, gouden engeltjes. 
Lekker kitsch. Lekker veel. 
Ook zo leuk in december: bij men-
sen naar binnen gluren en kijken 
wat zij van hun boom hebben  
gebakken. Dat was de inspiratie 

Sanne

Kerststukje
voor de grote serie op pagina 150. 
Hoe zouden zij – die er altijd van 
top tot teen fantastisch gestyled 
uitzien – hun boom behangen? Daar 
waren we nieuwsgierig naar. Het 
was een helse productie. Want waar 
haal je in september – toen we dit 
nummer maakten – een kerstboom 
vandaan? Mode-assistent  
Daniëlle is er weken mee bezig  
geweest. Maar het is haar gelukt. 
Tot aan de zelf ge-origamide  
kraanvogels aan toe. 
Deze editie zit tot de nok toe vol 
party-inspiratie. Van de heerlijk-
ste outfits tot de tofste cadeaus, 
we hebben aan alles gedacht. Het 
wordt de ultieme feestperiode, dat 
kan niet missen.
Oké… er is één nadeel aan kerst. En 
dat is het opruimen van die boom. 
Daar wacht ik altijd net iets te lang 
mee. De naalden vind ik begin janu-
ari door het hele huis. Gelukkig ligt 
de tijd van het wegslepen van die 
boom nog heel ver voor ons…
Fijne feestdagen lieve allemaal!

PS Art director Toula ontwierp 
speciaal voor jou het meest gewel-
dige cadeaupapier ever. Het zit 
bijgevoegd bij dit speciale party 
issue. Cadeautje van Zalando. 

Sanne houdt van – zeg maar gerust – is dol 
op kerst. Inclusief kalkoen, kitschy  

decoraties en ronddwalende naalden.

Hoe zouden zij – die er
altijd fantastisch uitzien
– hun boom behangen?
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