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INSPIRATIE

Zo VieReN iNflueNceRs KeRst

Van roze kerstballen 
tot bladgoud op tafel
Voor deze influencers mag het elke dag Kerstmis zijn. Kijk mee
over hun schouder en laat je inspireren door hun doe-het-zelftips!
z Nele De MeyeR

Droïka Engelen: 
kandelaars en kaarsen 
5.500 VOLGERS - ZELFSTANDIG 

INTERIEURARCHITECT - BEKEND VAN BLOG D DESIGN

Volgens Droïka Engelen gaat het allemaal
om de details. ‘Mijn tafels zijn altijd zeer

persoonlijk. Zo maak ik voor elke gast
een naamkaartje. Voor het kerst-
thema doe ik daar een klein dennen-
takje en een strik door. Je gasten
voelen zich helemaal welkom. Heel
eenvoudig maar leuk! Als decoratie

ben ik verzot op kandelaars en kaar-
sen. Een kaars is voor mij het symbool

voor gezelligheid. Ik heb ze dan ook in ver-
schillende vormen en maten.'

Elfi De Bruyn: 
traditie met een knipoog

11.500 VOLGERS - NAIL ARTIST - BEKEND VAN 
BLOG GLAM AT HEART EN HAAR CREATIEVE DIY'S

Elfi De Bruyn: ‘Vroeger ging ik voor kerstna-
gels met figuurtjes, maar sinds een jaar of

twee pak ik het wat soberder aan. 't Is te zeg-
gen, nu ga ik vollenbak voor glitter! De truc
om glitternagellak aan te brengen is om met
een make-upsponsje te deppen op je nagel.

Dit jaar ga ik misschien wel aan de slag met
de overschotjes van Ferrero Rocher-papier-

tjes, die staan dan weer leuk als bladgoud. Het
creatieproces voor kerst vind ik het allerleukst,

misschien nog leuker dan de dag zelf. (lacht) Ik hou van een
mix tussen traditie en een speelse touch. Ik heb maar één
regel waar ik me aan houd: ik moet er zelf gelukkig van
woren. Zo heb ik eens een kerstboom gevuld met fake cup-
cakes en andere kitsch.’ 
‘Elk jaar stop ik er ook enkele rozen in als herinnering aan
mijn oma. Die traditie zal ik altijd behouden. Ik probeer elk
jaar opnieuw iets creatiefs te doen met verpakkingen en ma-
teriaal dat ik gedurende dat jaar verzameld heb. Met wat
kleurrijke printjes en persoonlijke elementen zoals een bro-
che, een letter of een foto kan je op een makkelijke manier
iets unieks maken. Dit jaar ga ik voor eigen verpakkingen en
maak ik gebruik van een grote rol gerecycleerd 'bruin' papier.

Met ballonnen, restjes huis-
houdfolie en een wc-rolletje
kan je makkelijk prints creë-
ren die er telkens weer an-
ders en speciaal uitzien. Ik
vind inpakken een vervelend
klusje, dus koppel ik het aan
iets wat ik wél graag doe en
dat is experimenteren. Fun
gegarandeerd!’

Freya Poppe: 
X-mas Crackers 

49.000 VOLGERS - BEKEND VAN HAAR LABEL TUTU CHIC

Freya Poppe: ‘Boven mijn tafel hangt een grote luster, ik hang deze elk jaar vol
met kerstlampjes en (roze) kerstballen. Blinkende slingers ertussen hangen geeft
nog een extra feestelijke touch. Ik ben dol op kerst en de boom mag uiteraard
niet ontbreken, maar het is wel een valse… Mijn Lampe Berger geurbrander vul

ik dan op met dennengeur, beetje valsspelen maar o zo lekker.'
'Van kleins af bak ik rond de kerstperiode zelfgemaakte

speculaas. Heerlijk om te soppen in de koffie en superge-
zellig. Vorig jaar heb ik van die X-mas Crackers in huis
gehaald. Leuk voor op de tafel en om de borden te ver-
sieren. Als je de cracker openbrak, kwam het spelletje
Wie is het? tevoorschijn. Je plakt de naam die uit het
pakje komt op je voorhoofd en probeert aan de hand

van vragen in de groep te raden wie je bent. Hilarisch
om dit met je bomma te doen!’
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INSPIRATIE

Yentl Keuppens: 
zelf kaartjes schrijven

160.000 VOLGERS - BEKEND VAN ‘PINK AMBITION’ (VIJF)
EN HAAR LITTLE FORTUNE-COLLECTIE BIJ ZEB

Een kersttafel moet cosy zijn, met toch zo'n speels accent, aldus Yentl
Keuppens. ‘Ik ben allergisch voor kerstbomen, dus wij hebben stee-
vast een valse in huis. Ik ben pas verhuisd, maar ik mocht onze kerst-
boom meenemen naar ons nieuwe huisje. Ik hou van bomvolle
kerstbomen. Ik heb flamingo's, peperkoekenmannetjes en zelfs zuur-
stokjes. Thuis moést en zou ik altijd de kerstkaartjes schrijven en

wilde ik ook elk kaartje van een persoonlijke wens voorzien. Ik denk
dat ook dit jaar die opdracht snel geclaimd zal worden!’

Katrien Vanderlinden: in
de weer met witte viltstift

6.500 VOLGERS - TV-REGISSEUR EN 
ARTDIRECTOR - RUNT WONDERWALLS
WAARMEE ZE GEPERSONALISEERDE 

MUURSCHILDERINGEN MAAKT

Katrien Vanderlin-
den: ‘Ik koop elk

jaar witte verfstif-
ten waarmee ik
sneeuwvlokjes,
een kerstboom,
cadeautjes of
een leuke tekst

op het raam
teken. Je wast het er

supergemakkelijk af
met een schuursponsje en
water. Ook kleine kinde-
ren kunnen meedoen:
teken een kerstboom en
laat ze de kerstballen en
slingers erop tekenen. De
tekening maak je langs de
binnen- of buitenkant van
het raam.’

Bab Buelens: 
kerstkitsch 

95.000 VOLGERS - ZANGERES EN 
ACTRICE - BEKEND VAN 'STERACTEUR

STERARTIEST' EN HAAR ROL ALS 
EMMA IN 'FAMILIE'

Bab Buelens: ‘Ik hou ongelofelijk veel
van de kerstperiode, dus ik ga ook volle-
dig over-the-top met kerstkitsch. Denk glit-
terboa's, grote rode strikken, veel glitters,
plastic kerstmannen... Vroeger bij ons
thuis stond de kerstboom van 6 december
tot Pasen. Ik herinner me zelfs dat ik mijn
suikerklontjes voor het paard van de sint
ook onder de kerstboom legde, omdat die
er meestal toch al stond. I confess: Mijn

kerstboom is tot en
met de vorige

kerst twee peri-
odes blijven
staan. En dat
mag hé, ook al
zeggen ze van

niet!’ (lacht)

Steek de handen uit de mouwen! 
Zowel elfi De Bruyn als Katrien Vanderlinden
pakten onlangs uit met een Diy-boek. Met de
tips uit het kleurrijke ‘Diy Magic’-boek van elfi
creëer je je eigen magische wereld. chocola-
deconfetti, gepimpte kerstballen, regenboog-
kaarsen, rozenwater met glitter en
zelfgemaakt inpakpapier: zie je wel dat je geen
fortuin hoeft uit te geven om met iets origi-
neels op de proppen te komen? ook 'Wonder-
walls' van Katrien brengt je op ideeën: 15
originele muurschilderingen worden stap voor
stap uitgelegd zodat je van
die muur in de kinderka-
mer een echte eyecatcher
kan maken. ideaal om
samen aan de slag te gaan
in de herfst- of kerstvakan-
tie. Het mooist van al: je
hoeft niet te kunnen teke-
nen en geen speciaal ma-
teriaal in huis te hebben.  
w ‘Diy Magic voor kleine

en grote meisjes’, elfi De Bruyn 
(standaard uitgeverij, € 15,99). 

w ‘Wonderwalls’, Katrien Vanderlinden 
(uitgeverij lannoo, € 22,50).
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