Beste Wintersport Reiziger met Kinderen,
De vakantie naar de sneeuw breekt aan, geweldig!! Maar waar je je vroeger alleen zorgen hoefde te
maken over je eigen bagage, daar moet je nu ook gaan inpakken voor je kind(eren). En het is heel wat
lastiger om te bedenken waar die op vakantie behoefte aan hebben.
Uit ervaring weet ik dat je heel veel wilt meenemen voor je kinderen. Zijn favoriete speelgoed ook maar
inpakken? En het sleetje? De wandelwagen?
Vandaar dat ik deze handzame Paklijst heb samengesteld. Als je aan alle items op deze lijst gedacht
hebt, dan vergeet je niets essentieels.
Wat ik je nog wel wil meegeven is om te proberen niet te veel mee te nemen, tenzij je er plaats voor
hebt. Ga je met het vliegtuig, schrap dan de zaken die niet echt noodzakelijk zijn. Ga je echter met de
auto, dan kan je die zo volstampen als je wilt, maar maak het niet te dol.
Bedenk in ieder geval dat ze in andere landen ook kinderen hebben. De basisbenodigdheden zijn dus
bijna overal wel voorhanden.
En ga je volgend jaar weer skiën, neem dan vooral een kijkje op www.wintersport-met-kinderen.com
daar vind je veel informatie over kindvriendelijke skigebieden en de leukste accommodaties voor
gezinnen!
Veel sneeuwplezier!!

Henriëtte en Sabine
P.S. Vind je dat er iets op de lijst mist, of heb je een vraag, neem dan gerust Contact met mij op.

De Kinder Paklijst
Van www.wintersport-met-kinderen.com
Kleertjes voor koud Weer




















Ondergoed
Shirts met lange mouwen
Lange broeken
Sokjes
Lekkere warme jas of een ski jas
Ski broek
Truien / vesten
Thermo ondergoed
Snowboots

Pyjama
Slofjes
Muts en shawl
Handschoenen
Ski pully’s
Zonnebril
Ski sokken
Ski bril
Ski helm (als je die niet huurt)

Verzorging














Nagelknipper
Handdoeken
Kam, borstel, haarspelden
Gel of wax
Oorwatjes
Wegwerpwashandjes

Shampoo
Zeep
Crème voor het gezicht
Lippenbalsem, speciaal voor wintersport
Tandenborstel en tandpasta
Zonnebrandcrème, speciaal voor
wintersport
 Deodorant (als ze dit al gebruiken)

 Billen- en gezichtsdoekjes

Groot Materiaal
 Eigen rugtas met favoriet speelgoed
 Slee (als er ruimte voor is…) of glijschotels

 Beddengoed
 Babyfoon (als kinderen nog jong zijn)

Eten, drinken en toebehoren






Snoepjes
Limonade, water of frisdrank
Fruit
Pindakaas
Koekjes







Broodjes
Chips
Soepstengels
Kruidenpotje
Rijstwafels of snack a jack

Kinder Reisapotheek












Thermometer
Kinderparacetamol
(Teken)pincet
Neusspray
Pleisters, verband, steriele gaasjes en
wond-desinfecteermiddel
 Vitamine D voor kinderen tot 4 jaar
 Anti blauwe plekken crème

Middel tegen buikloop
Middel tegen (luier)uitslag
Oogdruppels
ORS tegen uitdroging voor kinderen
Anti wagenziekte medicijnen

 Luuf - verkoudheidsbalsem
 Braakzakje
Officieel






Eigen identiteitsbewijs voor kinderen
Identiteitsplaatje of –armbandje
Visum: ook voor de kinderen aanvragen.
Reisverzekering: Als je een doorlopende reisverzekering hebt, denk er dan aan ook de kinderen
erbij te laten schrijven. Let er op dat wintersport is verzekerd!
 Zorg dat je een geboorte akte van de kinderen bij je hebt, als die een andere achternaam
hebben dan jij.
Ook niet vergeten!!









Favoriete knuffel
Sneeuwbal maker
Muziek, MP3, iPod of portable dvd-speler
(Voor)leesboekjes
Speelgoed voor binnen en buiten
Zaklamp
Kleur- en schrijfmateriaal
Uitwisbaar tekenbord met magneetpen voor op schoot

Belangrijke tip tot slot: Zorg voor voldoende afleiding voor de kinderen in de auto als je een lange rit
voor de boeg hebt. Leuk is een verrassingszak waar ze na elke 100 kilometer iets uit mogen halen. Je
kunt er bijvoorbeeld snoepjes, koekjes, chips, puzzelboekje, nieuwe cd of dvd indoen.

