
Kaartje2go Kerst Checklist 

Kerst checklist: 2 maanden voor kerst 
❏ Maak de gastenlijst 

Nodig je vrienden uit of ga je voor een gezellige kerst met familie? 
❏ Stem af op welke dag jullie kerst vieren 
❏ Bedenk hoe jullie kerst er precies uit ziet 

Doen jullie een kerstbrunch, -lunch, -borrel of kerstdiner? Uit eten gaan met kerst is 
natuurlijk ook een optie.  

❏ Bepaal je budget 
Zowel voor het eten, de versiering, als de cadeaus. 

6 weken voor kerst 
❏ Begin met de voorbereidingen voor het eten 

Stel vast wat je wilt serveren. Ga je voor typisch kersteten of wil je iets origineels? 
❏ Maak een lijstje met kerstcadeaus en bestel de eerste cadeaus 

Grote kans dat je nu een stuk minder voor je cadeaus betaalt dan in de dure 
decembermaand! Spoor ook de rest van de familie aan om hun wensen door te 
geven en kerstcadeaus te kopen ;–) 

❏ Denk na over de kerstversiering 
Bepaal of je de kerstversiering van voorgaande jaren weer gebruikt, of dat je nieuwe 
items wilt. Het kan helpen om je kerstversiering alvast uit te zoeken! 

4 weken voor de kerstdagen 
❏ Maak en bestel je kerstkaartjes 

Bij Kaartje2go ontwerp je je kerstkaarten gemakkelijk zelf. Pas ze helemaal naar je 
eigen wensen aan en voeg een foto en een leuke tekst toe.  

❏ Hang de eerste kerstversiering op 
Een mooie krans aan de voordeur, lichtjes in de tuin en een kandelaar met 
adventskaarsen; de eerste kerstversiering mag tevoorschijn gehaald worden! 

❏ Kook je kerstgerechten alvast een keer op proef 
Zo kun je je recepten bijschaven of toch kiezen voor een ander gerecht. 
 

Tip: Bekijk ook onze checklist voor een kerstdiner 

Kerst checklist 3 weken voor kerst 
❏ Koop de kerstcadeaus 

Dat is misschien wat vroeg, maar het scheelt een hoop tijd in de drukke dagen voor 
kerst! 

❏ Hang de overige kerstversiering op 

https://www.kaartje2go.nl/kerstkaarten/
https://www.kaartje2go.nl/blog/kerst/checklist-kerstdiner/


Als de Sint weer vertrokken is, kun je echt (en letterlijk) uitpakken! Zet de kerstboom 
neer en maak kerstige hoekjes op tafels en kastjes.  

❏ Bedenk welke outfit je aan doet met kerst 
Koop je iets nieuws of heb je nog wat leuks hangen? 

2 weken voor kerst 
❏ Verstuur je kerstkaarten 

Laat je je kerstkaartjes niet door Kaartje2go versturen? Dan is nu het moment om je 
kerstkaarten te posten of rond te brengen.  

❏ Check of je alle kerstcadeaus hebt gekocht 
Om je kerstcadeaus op tijd in huis te hebben, bestel of koop je nu de laatste 
cadeaus. 

1 week voor kerst 
❏ Doe kerstboodschappen 

Zo heb je genoeg tijd om vlak van tevoren nog even de laatste of vergeten boodschappen te 
kopen. 
❏ Pak je kerstcadeaus in 

Dan kunnen jullie er nog een week naar kijken terwijl ze onder de boom liggen :–) 
❏ Bestel de menukaarten 

Met een menukaart weten gasten precies wat voor lekkers jij serveert. 

3 dagen voor kerst 
❏ Maak het huis schoon 

Alles is dan op tijd schoon voordat familie of vrienden komen. 
❏ Check of je alle boodschappen in huis hebt 

Zodat je dat kerstdessert dit jaar wél helemaal af kunt maken ;–) 
❏ Strijk en was je kerstkleding 

Jij zit er netjes bij met de feestdagen! 

1 dag voor kerst 
❏ Dek de kersttafel 

Om alles alvast in het gelid te hebben staan voor een heerlijke kerst. 
❏ Kies een playlist met leuke kerstmuziek 

Wat voor muziek past bij de kerstdagen van jou en je gasten? 

https://www.kaartje2go.nl/kerstkaarten/menukaarten

