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Rendierpinata,
yay-conceptstore.com,

25€
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in
Cadeaustress? Niet nodig! Wij verzamelden de leukste,
eigenzinnigste, handigste en bïzarste cadeautjes - om te
krijgen ofte geven - zodat jij je kan concentreren op de

feestdis en de tafeldecoratie (zie p 88). Een mooi papiertje
eromheen en je pakt niet aUeen je cadeaus, maar ook je

naasten m.
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ÏlUfeest

Kerstavond in het ouderlijke huis. Haardvuur, lekker eten, leuke pakjes

en whisky om af te sluiten. En de volgende dag alles nog eens

overdoen met vrienden, aan mijn eigen open haard.

Marjolijn Vanslembrouck, hoofdredacteur

Dikke leren wanten
waarmee je niet eens
sneeuwballen in elkaar
mag draaien, extreem
onpraktischmaarozo
schattig. Van lamsleer,

Hestragloves.com,
120 €

Ooit koop ik een mullervan severen-
boekenrek annex lounge chair.Ook

hun Hanging Lamp n°1 zou
prachtig staan in mijn appartement.
Bij Vderie Traan, ReyndersstrQat12 in

Antwerpen, 680 €

Voor nichtje Ada, het meis|e van drie
dat alle dieren bij naam kent, van

papegaaiduikertotfalabellapaardje.
Mini albino octopus van

bigstuffed.com, 50 €

Een rondleiding in de Home & Studio van kunstenares Georgia
O'Keeffe inAbiquiü, New Mexico. Voor mijn architectenbroeren mezelf,

want we gaan samen op roadtrip in de Wild Wild West.
Okeeffemuseum.org

Ik heb redelijk groene vingers, maar aan een
bonsai heb ik me nog nooit gewaagd. Voor

mezelf dus een cursus miniatuurknippen, liefst
doorEdward Scissorhands himself.

8

Wat-krijg ie na een ioarvol ELLE-huwelijken?
Een ELLE-babynatuurli[klWelkom,

mini-lsabelle.Handgemaakt en
duurzaam, pantofféltjes vanDonsje,

bij Graanmarkt13 65 €

(

tt ê
En omdat Ada niet enkel slim,

maar ook zo lief is, krijgt ze twee
cadeaut-ies. Om zelf als een

veulen in rond te huppelen. Trui
van organische wol, Maed

formini bij
rewinddesign.be, 59 €

Grote broer schrijft
een boek en hi| doet dat goed.

Desk Fountain Pen van
ystudio, bi| Graanmarkt13160 €

Vijfendertig jaar en ik
eet nog altijd met het

rommelmarktbestekvan toen
ik op kot zat Schaamtelijk,

vindtvooral mijn mama, maar
bon, ze heeft een punt Tijd
om volwassen te worden.

Valerie Ob|ects, ondermeer bi|
Graanmarkt 13 en via valerie-

objects.com, 955 €/set
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2018 krijgt extra veel bling:
kettingen heb ]e nooit genoeg!

Ülou ketting, 90 € mifeest

Bijzondere kerst dit jaar, aangezien ik voor het eerst mét baby za-l vieren.

Ik maak me op voor een hoop chaos, maar ook extra veel vrije tijd, waardoor ik

mijn kerstobsessie eindelijk weer eens de vrije loop kan laten. Champagne gullen we

weer mogen drinken, de berg cadeau^ es wl pieken, kerstbalkn zullen in het rond

vliegen en de bijbehorende scherven brengen vast geluk...

Isabelle Vander Heyde, redacteur

Onze
boekenobsessie
kri|gt heel veel
plaats in huis...
SuckUK
boekenlamp,

Eeniglo in je wintertuin,needlsaymore?
Garden Igloo, 899 € bi] Buiten via Decovr/

Eén van mi|n leukste interviews ooitwas merfotograaf/
piloot Henk Van Rensbergen. De urban exploring-

pionier bracht recent een nieuw fotoboek uit: in No
Man's Land verkent hij het- idee van een wereld zonder

mensen, waarin dieren weer de bovenhand kri|gen.
Met inspirerende teksten van de beroemde zoöloog

Desmond Morris.
No Man's Land, Lannoo, 45 €

Barbecue
altijd en overal

dankzij deze

emmerom
op de meest

absurde plekken
en momenten

te improviseren.
Barbecue-emmer,

via Gentlemen's
Hardware

^^..^ï^.

Schommelscooter,
6595€viaChildhome

Wit+everzorgingstas met
opbergvakvoorvuile kleren.

Laat zich uih'ouwentoteen
verzorgingsmat'le.

Childhome, 190,95 €
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Ik zei het al: we bereiden ons voor
op heel veel chaos! Moospot

slabbetje, 20 €, via Anna et Maman

o
^
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ïillfeest

Oesters en champagne op kerstavond voor een tête-d-tête waar Maria en

Jo^ef 'jaloers op gouden ^ijn. Familiefeestjes met alle mogelijke varianten op
fondue. Het ultieme cadeautje uithoeken voor Eddie, mijn hond die eigen-

lijk toch alleen maar koekjes wil. En twee dagen lang gaan de smartphones

onverbiddelijk uit, want all I want for chnstmas is het huis voor ons alleen en

kussen onder de kerstboom.

» •
Claire Thys, beautyredacteur

Eenvoud siert, vooral op hetvlakvan |uwelen. Deze
eenvoudige oorbellen zijn tijdloos en passen perfect bij

mijn mama. En ik kan ze natuurlijk ook eens lenen...
Gouden oorbellen met blauwe tiigeroogsteen,

Wouters&Hendrix,350€

Het ideale geschenk voor Nick Cavefans
(oftewel: al mijn vrienden). De Lovely
Creatures mokken zijn bedrukt met

een zin uitvier liedjes van de bard uit
Brighton: The Ship Song', 'Mermaids', The
MercySeat' en Tupelo'. Nickcave.com, 17€

Mijn liefste kriigt-graag doe-cadeaus.
Kopenhagen heeft hij nog nooit
bezocht en hetwondermooie

Louisiana Museum for Modern Art
dus ook niet Met twee ticketjes
voor deze unieke kunstpfek

is hij vast blij. En dat we daarvoor
naar Denemarken moeten, is mooi

meegenomenl
Toegangsticket, Louisiana.dk, 17€

Deze geur, die een
beetje ruikt naarverse

lakens en ook min
of meer mijn naam

draagt, is al sinds mijn
achttiende mijn

lievelingsparfum.
Clairde musc. Serge

Lutens bij Parfuma,
1ó2€voor100m!

Wat geef |e |e liefste vriendin Mariolijn als
|e een totaal tegenovergestelde smaak
hebt? Deze handige totebag,want
hi| is gemaaktvan biologisch katoen, hij

is zwart (en daar houdt ze van)én de
leuze is nog helemaal waar, ook!

Te koop aan deticketbalie,
arenbergschouwburg.be, 8 €

'Doe maar normaal' heb ik altijd
larie en apekool gevonden.

Waarom zou ]e normaal doen
als je een smaragdgroene,
superzachte, enkèllange
luipaardjas kan aantrekken?
Plus: het is winter en het is koud,

dus een jas is het meest handige
cadeau dat ik kan bedenken.

PatrickCoal-in nepbont-, Shrimps.
co.uk,ó70€

Dit handige, mooie en ecosfeelpannetje zou goed van
pas komen als ik zin kri|g in tea-for-one of in chocoladesaus.

Riess.nl,24€
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Wlfeest

5600 km. Dat is de afstand die ons zal scheiden tijdens de feestdagen.
Voor het eerst in 22 jaar kan mijn oudste dochter er niet bij yjn. En nee,

ik ga niet emo worden. Of misschien toch een heel klein beetje.

Christel Geelen, artdirector

In hetkerst(pret)pakketvoorde
ver-weg-dochtermag de kerstversiering zeker
niet ontbreken. En wat extra reisbudget zal ze nog
het meestvan al appreciëren. Harde dollars dus.

www.yay-conceptstore.com,

slinger, 24 €, confetti, 7 €

De muziek die mijn bloed
sneller doet-stromen. Het

beste van Nick Cave en
zijn fantastische groep

ie Bad Seeds.
Lovelycreatures cd, 1499 €

Of kies ik het luxepakket met 3 cd's, 2 uurvideo
en een boek vol metfoto's genomen doorde
band, familie en vrienden? Opgeleukt mef
reproducties en memorabilia van de band.

Lovely Creatures limited edition super deluxe:
6799 €

Al enkele keren cadeau gedaan,
dit mooi vormgegeven

tweedelig fotoboek. Het
mag dus ook niet ontbreken in
onze eigen boekenkast. Een

geschenkje voor onszelf.
EastVWest, Harr/Gruyaert,

Uitgeverij Kannibaal, 59,50 €

Sneakers van
blauw fluweel,

Sandro,195€

Een beeld uit het boekWest, Las Vegas Motel, Las Vegas, Nevada, US, 1982.
Harr/Gruyaert Magnum Photos

U :/U!U il^'B
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Mi|n |ongste is een fashion addict
Mode is haarpassie en dat zullen
we geweten hebben. Ikweet-al

geruime tijd dat deze sneakers op
haarverlangli]st|e staan. Ze houdt

niet-van verrassingen.

68ELLEBELSIËDECEMBER.17

Een olifantsoorvoor
mijn broer die al

jaren zegt: 'Ik moet
eens een plant

kopen.' En dan maar
hopen dat zijn hond
Ada er niet aan gaat

knabbelen.
Olifantsoor, ook

wel Alocasia
macrorrhizos

genoemd,
vanaf 30 €.

Ganni sweater.lnYour
Dreams,109€

Atlas van Imaginaire Verklaringen,
Handboek voor de Patafysicus, met
prachtige illustraties boordevol zin en onzin.
Eenafstudeerproiect'vanWillemVanhuyse.

Lannoo,3499€

Mijn man Jo is een patafysicus,
zeg maar: een creatieve

onzinfilosoof. Alleen weet hij
het zelf nog niet. Daarom is dit

handboek het ideale geschenk.
Een ode aan zi[n verbeelding
en speelse geest De Beate
zongen erookal over, in hun

song Maxwell's SilverHammer.
-a
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ÏUlfeest

Met kerst vergeet ik al eens dat ik helemaal niet kan drinken. Ik lig
sowieso als eerste onder tafel en vergeet om mijn cadeaus af te geven. Of ik

geef z.e aan de verkeerde. Dit jaar hang ik aan elk cadeau een mooi

naamkaartje, ^odat mijn naasten kunnen helpen bij het uitdelen.

Caroline Henderickx, redacteur

Voor onze poes
die zo gelukkig

is in ons bed:
een eigen

dekbed mét
gezelschap.
Snurk, 95,95 €

Voor mezelf had ik graag deze
mooie Higonokami, een

typisch Japans zakmes.
Ideaal om een appelt|e te

schillen, vanaf 50 €

Een extra paar
bokshandschoenen en

bijpassende literatuur voor
mijn liefste, die gelukkig een

stuk sexier is dan John L. Sul!ivan
(zie foto's), de legendarische
bokserwiens turbulente leven

beschreven staat in 'Strong Boy'.
De vleeskleurige legging ga ik

hem voorlopig niet-cadeau doen.
Strong Boy, Christopher

Klein, 16,49 €. Fighting Gear
Bokshandschoenen, 69 €

Tijdens hetwerkenvergeetik
meestal dat-ik een koptelefoon
draag, wattelkens resulteert in
een harde snok als ik opsta van
mijn bureau. De oplossing: een
draadloze hoofdtelefoon.
Wireless Headphones, House of

Marley,126€

Een schattige Bento box voor
het hele gezin. Past perfect bi| het
Higonokami-zakmes. Of is het een
mini-samoeraizwaard?
Bentobox,20€

Voor mijn zoon van elf:
Risk. dé klassieker

onder de strategische
gezelschapsspelletjes Hoe
anders hou [e ze van de iPad af?

Risk,3Q95€

Rookie-rolschaatsen in luipaardprint
voormi|n acht'iarige dochter, die wel houdt

van een tikje extravagant.
Rookie-rolschaatsen, 95 €

Een plooifiets, zodat iknooit meer op de bus
moetwachten. Het merk doel-er niettoe, als hij
maargoedfietst, handig plooit en makkelijkte

dragen is.
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mifeest

"Ik doe het niet meer", zeg ik elk jaar opnieuw. Om in oktober toch weer de

hele familie een uitnodiging voor kerstavond te sturen. Lekker eten, veel pakjes,

ge^elschapsspelktjes en minstens één culinair ongeluk. Ik kijk er nu al naar uit.

Laure Vandendaele, redacteur

Investering voor 2018: een lapje grond in de Ardennen en
een eigen vakantiehuisje. Maar eerst- nog even inspiratie opdoen.
Cabin Porn, Zach Klein, 22,99 €
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Ik droom van de lente in NewYork,
maar met een tripje naar

Londen mQakiemeookaltiid
bli|. Bi| deze kerstbal vind ik dan ook

graag een Eurostar-ticket.
Kerstbal Harrods,

www.eurostar.com, 2320 €

Praktisch, mooi en
ideaal voor in het
interieurvan mijn zus.
Loopholes,
atelierbelge.eu,
295 €

u
Een cadeau dat op mijn

lijf - of zeg maarmi|n genen -
geschreven is. Het Belgische
cosmeticabedrijf Nomige

ontwikkeltverzorgingscrèmes
gebaseerd op een DNA-

test. Hoe het-met-ditsmeerbare
cadeau afloopt, leest u in de eerste
ELLEvan 2018. Nomige pakket'met'
gepersonaliseerde crèmes, 499 €

Een nieuwe journalistentas
voor mijn man,zodatzi|n

huidige exemplaar eindelijk naar de
kringloopwinkel kan.

Mulberry,895€

Tienerserie
met absurde

twist. Om
heerli|kte

bingewatchen
tussen Kerstmis
en Nieuwjaar.
Dvd-boxvan
Popular,20€

Een herinnering aan hetvrijgezellenleven, omdat
mi]n broer net ging samenwonen met zijn

vriendin en hi| hiervoorzijn bachelorpad moest
opgeven. Maareen gamerben jevooroltiid.
lintendo Switch, 379 €, metSuperMario

Oddysey, 59,99 €

Omdat mijn vale badjas in
handdoekstoféchtwel aan

vervanging toe is.
Kamerjas in zijde van
TheCocoonalist,590€

Geef mijn man een paar bolletjes
wol en je krijgt nietveel later een

zelfgebreide sjaal terug.
Alpacawol van LN Beanies, 18 €/stuk

.^. " - ^ •--.

^•*^-
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mifeest

Mi|nvingers beginnen
spontaan te kriebelen als ik
'macramé plantenhanger',
'handgeweven wandtapi|f
of'quotes borduren'hoor.
Handwerk is hipper dan
ooit en zo'n zelfgemaakt
item geeft|e interieureen
persoonlijke touch. Reden
genoeg om mezelf een

workshop cadeau te doen
in hetwonderli[keAteliervan

EvaV.Me-time!
Workshop woven

wallhanging,
hetateliervanevov.be,

drie lessen, materiaal en
weefraam inbegrepen,

vanaf 60 €

Lichtgevende
wereldbol. Globe Bright,

bi|bol.com,99€

Kerstmis bij ons thuis? Dat is versiering all over the place. Door de knutseldrang

van on^e zevenjarige dochter hangen de kerstbalkn van papier-maché tot in het

kleinste kamertje. En verder: pakjes. Veel pakjes.

Tine Zwaenepoel, redacteur

.—^*y-,*»N»ti

Hang het maarlekker uit! Schommelkoord met
verstelbare haken voor binnen en buiten, Hooks, bi]

chevaliermasson.be, 100 € ; u;itilmy,'hf*

iife

Omdatwe nietelkweekend
_naorTechnopolis kunnen.
Experimenteerset met

recycling hacks, Eco Science
Toys,1495€

Omdat ik nog een
verwenweekend
tegoed heb (hint!).
Liftle Escapes,
208 slaaptips en
eetadressen in
Nederland en
Vlaanderen, Maart-je
Diepstraten,
lannoo.be, 19,99 €

HE66EN DRIE OOGLEDEN:
EÉN OH TE KNIPPEREN

EÉN VOOR ALS IE SLAPEN EN
EEN OM HET OOG SCHOON TE MAKEN! ^\V^TS"^

Voorde dierenredderin spe: het prachtig geïllustreerde
weetjesboek'Wonderbaarlijke feiten over

dieren', Mqa Safström, lusterweb.com, 15 €

Blokken voor gevorderden.
Urenlange vader-zoonpret

gegarandeerd. Lego replica
van de Volkswagen camper

uit1962. Lego Creator, 99 €

Zelfvoorzienende plant in gesloten
pot,Growing Concepts,bi|

supergoods.be, 39,95 €
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ïlUfeest

Voor mij mogen ^e defeestdis schrappen. Een fikse winterwandeling met

stiekem een flesje jenever in de binnenzak voor als het te koud wordt.

Dat is kerst. En een worstenbroodje voor mijn Marc.

Leen Hendrickx, grafisch vormgever

Een spelletje
Scrabbleuiteen
oude doos. Voor

iedereen die mee
wil spelen.

2dehands.be,15€

^'

^^

Voormi|n lieve man Marc,
een boek vol illustraties

over vuurvliegjes,
vachtegels en an3ere
nachtfauna en -flora.

Om in te bladeren tijdens de
nachtelijke uren waarin de

slaap ver zoekis.
Nachtboek - Het- dagboek

voornachtvlinders en
slapelozen, Cebine

Nieuwenhuize,
dewereldvansnor.nl, 1699 €

Voor het pluizige
vriendje in
mama's tuin. Een

eekhoornnest
alsschuilplek|e
om de winter
doorte komen.
manufactum.com,

23,50 €

Capvoorpckeys
met afzonder racepaard,

twee-in-één-pet, The Animals
Observator/,

en.smallable.com, 59 €

Zingen kan onze dochterUma
als de beste. Of basgitaar
spelen ookietsvoorhaaris,
horen we binnenkort. Dan krijgt
ze haar eerste baslessen van
Marc op deze akoestisch»
basgitaar. Ik ki]k al uit naar
de eerste unplugged sessie
in onze living. Akoestische
basgitaar, Fender, 286 € Deze wil toch iedereen

kriigen met Kerst. Wollen
smile-kousen, Kapitol,

shopcanoeclub.com, 35 €

Leren cowboylaarzen om stevig
mee in het zadel te zitten. Tenminste als
ik erop raak, zo'n paard is bestwel groot.
Sendra,fashion-boots.com, 219,95 €

VoorUma:
'School is cool'

maar soms ook
niet.Tom &

Jerry T-shirt,
Little Eleven

Paris, 33 €

Mijn groene vingers heb ik
van mama. Zo'n mooie tuin
als zij heb ik niet, maarwel

voldoende plek op m'n terras
voordeze kweektafel
met handige wieltjes om
de plantjes in de zon of de

schaduwt-e zetten. Herstera,
manufactum.com, 168 €
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ïlUfeest

Verbrande vingers door de kaasfondue. ^atte nonkels die onder tafel hun roes

uitslapen. Het konijn dat door de elektrische kabels van de kerstlampjes vreet.

Om middernacht cadeautjes uitdelen en hopen dat ^e enthousiast

onthaald worden. Knuffelen. Kerststronk morsen op mzjn dure jurk.

Carolien Swinnen, redacteur en stylist

ï'üü GO
GIRL

r
HtW?^

VoorAlix, Katrien en Leen, mijn
vriendinnen met een voorliefde voor

geboetseerde mannenlijven: tickets
voor Magie Mike Live. Channing
Tatum cureert erotische dansshows in
LasVegas. Devliegtuigtickets zijn voor

eigen rekening...
magicmikelivelasvegas.com, vanaf

40€^

Voorjolein, mijn vriendin die naar Engeland verhuist
vooreen nieuw professioneel avontuur(en op wie ik

supertrotsben):sokjes met opschrift
'You go girT.Monki,ó€

Ck ^

Voorde papa met de grootste
parfumcollectie, geordend
volgens een zelf uitgewerkt

puntensysteem,
'Play Red'100 mi. Comme

desGar(:ons,83€

Op mijn wishlist,
het'Sodalite'
snowboard

met extra poppy
flex. Ideaal om
in het snowpark

het nieuweVoorde mama die altijd mee wil zip
met de laatste accessoiretrends:

de waanzinnige parelspiralen
van Y/Proiect, ypro[ect.fr, 309 €

sneeuwseizoen in

te zetten. Burton,
440 €

Voor mijn lief, de
amateurbanketbakker.
Ofeigenli|kvoormii,
de professionele
snoepen Sweet, het
dessertenkookboek
van Yotam Ottolenghi.
29,95 €

Voor mijn gympartner,
hetbeestvan de fitness:
eenshakebeker met

opschrift 'beast'. De kleur

om zijn haant|esgedrag
in te tomen. HydraCup via

amazon.be, 11,90 €

Nog voor mijn lief, een grote fan van Adele,
maarnog meervan een goeie nacht'rust': een

oogmaskertje met de betoverende blik
van de zangeres, shop.adele.com, 21 €
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