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april  vakantie en leuke uitjes
In de maand april staan we binnen het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ stil bij vakantie en leuke uitjes. We organiseren op 
iedere Beschermde Woonvorm verschillende activiteiten. Vanuit het leefstijlproject organiseren we provinciale activiteiten 
zoals een dagje Ameland, een sportdag, het bezoeken van voetbalwedstrijden en ook gaan we met een boot de Waddenzee 
op om zeehonden te bekijken. Bij deze vijf tips over vakantie en leuke uitjes!

TIP 1: ZOEK UIT WAT ER IN JOU OMGEVING TE DOEN IS 
In de regionale kranten kun jij kijken welke activiteiten er in de buurt zijn. Vaak vind je per week of 
maand een overzicht daarvan. Ook kun je een theatergids aanvragen of ophalen, zodat je weet wat er 
dit seizoen te doen is.

TIP 2: ZOEK OP INTERNET NAAR UITJES
Op internet vind je heel veel tips rondom uitjes. Je kunt op Google.nl zoeken op activiteiten in de regio 
of plaats. Daarnaast kun je ook op voorkeursthema’s zoeken zoals sport, uit eten, pretparken, muziek of 
dieren. Wil je met zijn tweeën of met een groep weg? Ook daarover vind je alles op internet.

TIP 3: BOEK VROEG JE VAKANTIE
Door op tijd je vakantie te boeken heb je veel meer keus uit bestemming, accommodatie, 
vliegmaatschappijen en vliegtijden. Je voorkomt dat je favoriete bestemming niet meer mogelijk is en 
hebt een grote kans op vroegboekkortingen. Daarnaast heb je meer vertier vooraf en kun je rustig je 
vakantie-activiteiten voorbereiden.

TIP 4: BOEK EEN VERASSINGSBESTEMMING OF -UITJE
Ben jij een avonturier die zich graag laat verrassen en van spontaniteit houdt? Op 
internet vind je veel mogelijkheden voor een verrassingsuitje of spontane vakantie. Je 
weet dan vlak van tevoren waar je bestemming is. Dit soort reizen zijn vaak goedkoper 
vergeleken met de gangbare prijzen.

TIP 5: DOBBELEN VOOR WELKE ACTIVITEIT JE GEZAMENLIJK GAAT ONDERNEMEN?
Een leuke en spannende manier om je uitje te kiezen, is door te dobbelen. Ga je er met 
zijn tweeën op uit? Noteer dan elk drie uitjes die jou leuk lijken. Geef ze een nummer 
van 1 tot en met 6 en dobbel vervolgens om zo te bepalen welk uitje het gaat worden. 
Kinderen vinden dit vaak ook erg leuk en spannend.
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