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Van Reisbureau Ardio naar VAKmap

Ardio, de dienst ondersteuning aan huis van Adem vzw, begeleidt mensen met een beperking die 
zelfstandig wonen. Een keer per jaar gaan we met een groep cliënten op weekend. Even weg van 
alle zorgen! Genieten met volle teugen, in het gezelschap van oude en nieuwe bekenden. 

Omdat we geloven dat onze cliënten 
intussen best wel wat kennis hebben 
om zelf zo’n weekend te plannen, 
startten we een vormingstraject 
op met als doel samen ons eigen 
weekend te organiseren. We kregen 
hierbij financiële steun van de 
Vlaamse Overheid. Ons groepje 
doopten we ‘Reisbureau Ardio’ en 
we kwamen een aantal keren samen: 
“Hoe begin je daar nu aan, aan zo’n 
weekend organiseren? Vinden we 
een locatie die iedereen goed vindt? 
Wat mogen we zeker niet vergeten?” 
Onder leiding van vormingsdienst 
Pasform lukte het de groep om stap 
voor stap toe te werken naar ons 
eigen weekendje weg. 

Dit zijn wij, de mensen van Reisbureau Ardio

De kennis die onze cliënten opbouwden, willen we nu graag met jou delen.

In deze VAKmap vind je een fiche van elke stap die we hebben gezet.  
Daarbij geven we tips die ons belangrijk lijken.

Zo kan ook jij, alleen of met een begeleider, je eigen vakantie plannen. 

Je kan de map gratis downloaden op www.ademvzw.be.  
Zo kan je elke fiche meer dan één keer invullen.

Je kan de VAKmap natuurlijk ook gebruiken om, net zoals ons, met een groep of als koppel 
samen een vakantie te organiseren. Dan is het belangrijk om rekening te houden met elkaar. 
Iedereen is anders en iedereen heeft zijn mening. Wij namen in Reisbureau Ardio de tijd om  
naar elkaar te luisteren, en als het nodig was stemden we erover. 

Hoe dan ook… waar je ook heen gaat,  
met wie je er tussenuit trekt, en wat je ook gaat doen: 

we wensen je alvast een goeie reis!

http://www.ademvzw.be/
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1. MIJN BESTEMMING

WAAR WIL IK NAARTOE?

Er zijn zoveel leuke plaatsen om op vakantie te gaan.
Je kan één stad of dorp kiezen waar je naartoe wil.
Of je kan één regio of streek kiezen die je wil bezoeken.

Er zijn 15 toeristische regio’s in Vlaanderen. 

 

 

 

� WESTHOEK

� LEIESTREEK

� MEETJESLAND

� BRUGSE

OMMELAND

� VLAAMSE

ARDENNEN

 � ANTWERPSE

KEMPEN

� GROENE
GORDEL

� HAGELAND

� LIMBURGSE

     KEMPEN

� DE KUST

� WAASLAND

� SCHELDELAND

� HASPENGOUW

� MAASLAND

� VOERSTREEK

 De Kust

 De Westhoek

 Het Brugse Ommeland

 De Leiestreek

 Het Meetjesland

 De Vlaamse Ardennen

 Het Scheldeland

 Het Waasland

 De Groene Gordel

 Het Hageland

 De Antwerpse Kempen

 Limburg

 Haspengouw

 Maasland

 Voerstreek

Op www.visitflanders.com kan je ‘bestemmingen’ aanklikken. Je 
ziet dan een kaart van Vlaanderen. Je kan nu bijvoorbeeld klikken 
op ‘kleine steden’ of ‘regio’s’. Als je op een stad of regio klikt, zie 
je daarvan een foto. Je kan ook doorklikken naar de website van 
die stad of regio.

TIP

TIP Wil je graag op vakantie in de Ardennen of naar een ander land? 
Ook dan kan je deze VAKmap gebruiken. Zoek dan een kaart  
van de plaats waar jij naartoe wil gaan.

http://www.visitflanders.com
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2. MIJN GOESTING

WELK SOORT VAKANTIE WIL IK?

Iedereen is anders. Iedereen doet graag andere dingen op vakantie. Naar welk soort vakantie ben 
jij op zoek? We stellen je voor aan vijf mensen. Op wie lijk jij het meeste?

Hou jij ook van de natuur? 
Zoek dan een vakantie in een 
groene streek.

Hou jij het meeste van kunst 
en cultuur? Ga dan voor een 
vakantie in een stad of in de 
buurt van een stad.

Ben jij vooral op zoek naar 
rust en ontspanning? Zoek 
dan een logeeradres waar je 
dat goed kan. Een hotel met 
een zwembad bijvoorbeeld. 

Wil je vooral toffe dingen 
beleven op vakantie? Ga 
dan op zoek naar een stad of 
streek waar activiteiten zijn 
die jij leuk vindt. 

Ga jij liefst met een groep op reis? Zoek dan 
een organisatie die reizen organiseert. Er 
zijn reisorganisaties voor mensen met een 
beperking, voor mensen met chronische 
ziektes, voor mensen die minder budget 
hebben, voor oudere mensen, voor 
jongeren, voor gezinnen, … Kortom: voor 
elk wat wils. Bekijk welke bestemmingen ze 
hebben en wat jou het leukste lijkt.

 Ik ben Nadia. Met mijn GSM neem ik 
foto’s van mooie standbeelden of gebouwen. 
Ik bezoek ook graag een museum. Ik wil veel 
te weten komen over de streek waar ik op 
vakantie ben.

Hey, mijn naam is Robin. Ik geniet het  
meeste van lekker niets doen op vakantie.  
 Iets drinken, op een bankje 
 zitten, rustig zwemmen…  
 Dan kan ik helemaal relaxen.

Mijn naam is Gino. Ik wil veel beleven op 
vakantie en hou van actie. Ik bezoek graag 
 een pretpark. Ik hou ook van  
 optredens. ’s Avonds heb ik graag 
wat animatie, zoals karaoke of bingo.

Hallo, ik ben Lina. 
Ik ga graag met 
een groep op 
vakantie. Dan voel 
ik me veilig. De 
begeleiding mag 
kiezen wat we doen. 
Ik geniet van de 
sfeer met de groep.

Hallo, ik ben Dirk. Ik geniet van een 
vakantie in de mooie natuur. Ik ga graag 
eens wandelen. Of ik verken de streek 
met de fiets. Soms ga ik ook gewoon op 
een bank zitten om te genieten van de 
natuur.
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We staan nog even stil bij een GROEPSREIS.  
Veel mensen met een beperking kiezen voor deze vorm van reizen.

We vroegen aan enkele cliënten wat zij de VOORDELEN vinden:

☺ Alles is voor jou geregeld door de begeleiding:  
 het vervoer, het eten, de slaapplaats.

☺ Je leert andere mensen kennen.

☺ Je weet op voorhand hoeveel de vakantie zal kosten.  
 Meestal is ook het eten en het vervoer inbegrepen.  
 Inkomgeld voor activiteiten betaal je soms nog bovenop.

☺ Er is begeleiding mee waarop je kan rekenen.

Dit zijn de NADELEN volgens hen:

☹ Je kan niet de hele tijd je eigen ding doen.  
 Je moet rekening houden met de groep.

☹ Een groepsreis kost meer.  
 De reis van de begeleiders wordt meestal betaald door alle deelnemers.  

 

Natuurlijk kan je ook kiezen voor een MIX:  
een beetje natuur, een beetje cultuur...  
Of met een groep naar de natuur. Alles is mogelijk.
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TIP

TIP

TIP

3. MIJN BUDGET

HOEVEEL MAG MIJN VAKANTIE KOSTEN?

Zonder geld kan je niet op vakantie gaan.
Je hebt voor 4 dingen budget nodig:

  GELD VOOR JE SLAAPPLAATS

 � Hoeveel kost je slaapplaats? Bel naar het hotel om de prijs te vragen.  
Of zoek het op internet op.

 � Bekijk hoeveel budget je hebt. Vraag aan je bewindvoerder of je zoveel geld 
kan krijgen. Of kijk naar je rekening: staat er nog genoeg geld op?

 � Neem een beslissing: heb je genoeg geld om op vakantie te gaan? Ja of nee. 

Met hoe meer mensen je samen slaapt op een kamer, hoe 
goedkoper je slaapplaats is. Een 1-persoonskamer kost het 
meeste.

Vraag na wat er allemaal is inbegrepen bij het verblijf. Is het 
ontbijt inbegrepen of moet je dat bij betalen? Kan je het 
zwembad gratis gebruiken?

 

 
     GELD VOOR JE VERVOER

 � Hoeveel kost je vervoer ongeveer? Reken dit uit op internet. 
Rij je met de auto? Kijk op https://nl.viamichelin.be/. Geef in van waar je 
vertrekt en waar je naartoe gaat. De computer rekent dan uit hoeveel je 
benzine zal kosten. 
Rij je met de bus? Hoe ver je ook rijdt, je betaalt altijd dezelfde prijs voor een 
ticket. Of misschien heb je al een abonnement? 
Rij je met de trein? Op www.nmbs.be kan je de prijs van je ticket zien. 

 � Bekijk hoeveel budget je hebt. Vraag aan je bewindvoerder of je zoveel geld 
kan krijgen. Of kijk naar je rekening: staat er nog genoeg geld op?

 � Neem een beslissing: heb je genoeg geld om dit vervoersmiddel te nemen? 
Ja of nee. 

Zoek uit welk treinticket het goedkoopste is voor jouw 
bestemming. Er zijn standaardbiljetten, weekendbiljetten en 
rittenkaarten zoals Go Pass, Rail Pass. 

1

2

https://nl.viamichelin.be/
http://www.nmbs.be
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4

TIP

TIP

TIP

  GELD VOOR ETEN EN DRINKEN

Dit betaal je met je zakgeld. Meestal heb je extra zakgeld nodig om op 
vakantie te gaan. Haal dus extra geld af van je rekening. Of vraag op tijd aan je 
bewindvoerder om extra zakgeld te storten.

Beslis op voorhand hoeveel zakgeld je per dag kan uitgeven.
Tel je geld regelmatig na. Gaf je nog niet teveel uit?

 

 
  GELD VOOR ACTIVITEITEN

Dit betaal je met je zakgeld. Meestal heb je extra zakgeld nodig om op vakantie 
te gaan. 
Haal dus extra geld af van je rekening. Of vraag op tijd aan je bewindvoerder 
om extra zakgeld te storten.
Heb je niet zoveel zakgeld? Denk dan goed na over wat je zeker wil doen. (zie 
fiche ‘activiteiten’)

Ga je op restaurant of op café? Kijk dan eerst naar de menukaart 
voor je gaat zitten. Zo kan je zien hoeveel het kost om er iets te 
eten of te drinken. 

Ga je met een groep op vakantie? Denk dan na of je zelf je 
zakgeld wil bijhouden, of heb je liever dat de begeleiders het 
bijhouden.



4. MIJN SLAAPPLAATS

IN WELKE SOORT LOGIES WIL IK SLAPEN?

Ga je meer dan één dag op vakantie? Dan moet je op zoek gaan naar een slaapplaats. 
Er zijn verschillende soorten slaapplaatsen. Elke slaapplaats heeft voordelen en nadelen.
Wat kies jij?

Als je op zoek gaat naar logies, moet  
je ook weten wat voor jou belangrijk is. 
Zijn er dingen die echt belangrijk zijn  
voor jou op vakantie?

 
 
 Moet je huisdier mee?

 Gaan er kinderen mee?

  Moeten de logies  
 rolstoeltoegankelijk zijn?

  Vind je animatie belangrijk?
 
 

Zoek op of jouw logies hierbij passen.

TIP
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EEN HOTEL BED & BREAKFAST
EEN HOSTEL  

 OF JEUGDHERBERG

VAKANTIEHUIS, APPARTEMENT  
OF GLAMPING  

(= EEN LUXETENT)
EEN CAMPING

Het bed is opgemaakt. Het bed is opgemaakt.
Je maakt zelf je bed op.
Je krijgt een lakenpakket 
van de hostel.

Je maakt zelf je bed op. 
Lakens neem je zelf mee 
of je kan ze huren.

Je neemt een tent mee 
en ook een slaapzak en 
matras.

Er zijn handdoeken. Er zijn handdoeken. Je neemt zelf 
handdoeken mee.

Je neemt zelf 
handdoeken mee. Of je 
huurt ze daar.

Je neemt zelf 
handdoeken mee.

Je kan er ontbijten. Dit 
is soms inbegrepen in 
de prijs en soms moet je 
bijbetalen.

Je kan er ontbijten. Dit 
is altijd inbegrepen in de 
prijs.

Je kan er ontbijten. Dit is 
meestal inbegrepen.

Je zorgt zelf voor 
je eten. Servies en 
kookspullen zijn 
aanwezig.

Je zorgt zelf voor 
je eten.Je brengt 
ook zelf servies en 
kookspullen mee.

Je hebt een eigen 
badkamer.

Je hebt een eigen 
badkamer. Of je deelt ze 
met een andere kamer.

Je hebt soms een eigen 
badkamer, soms deel je 
ze met andere mensen.

De badkamer(s) deel je 
met de andere mensen 
in het huis.   

Je deelt de badkamer(s) 
met andere 
kampeerders. 

Er zijn veel kamers. Er zijn maar enkele 
kamers. Er zijn veel kamers. Je hebt een ruimte voor 

jou alleen.

Je krijgt een 
plaats op de 
camping.

Je betaalt voor de luxe. 
Dit is iets duurder.

Je betaalt voor de luxe. 
Dit is iets duurder.

Je hebt minder luxe. Dit 
is minder duur.

Dit kan duur of 
goedkoop. Het hangt af 
van hoeveel luxe er is.

Je hebt minder luxe.  
Dit is minder duur.
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5. MIJN VERVOER

HOE GERAAK IK OP MIJN BESTEMMING?

Dat hangt af van waar je naartoe moet.
Sommige plaatsen zijn niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Op sommige plaatsen is het juist makkelijker om met het openbaar vervoer te gaan,  
omdat er te veel verkeer is of omdat parkeren er duur is.  

Google Maps is een website die je helpt om uit te zoeken hoe je er kan geraken.

Hier typ je van waar je vertrekt.  
Meestal is dit het adres waar je woont.

Hier typ je waar je naartoe gaat. 
Dat is het adres waar je gaat logeren.

Nu kan je om de beurt elk  
vervoersmiddel aanklikken: 

Zoveel 
kilometer 

 is het

Zo lang 
duurt het 
om er te 
geraken

De auto

Het openbaar vervoer

Te voet

Met de fiets

Heb je alles vergeleken?
En, welk vervoersmiddel kies je dan?

Denk na over hoeveel geld je vervoer mag kosten. 
Zie fiche: mijn budget.

TIP
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6. MIJN RESERVERING

HOE RESERVEER IK MIJN SLAAPPLAATS?

Nu je weet waar je naartoe wilt en welke soort slaapplaats je verkiest, kan je beginnen zoeken 
naar de geschikte slaapplaats.

Op internet zijn er verschillende websites waar je slaapplaatsen kan boeken. 

 DE WEBSITE “IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE”

 www.iedereenverdientvakantie.be

 

Om een reservering te kunnen maken bij ‘iedereen verdient vakantie’ kan je langsgaan bij een 
Rap op Stap Kantoor, of via een sociale organisatie die partner is van dit netwerk, bijvoorbeeld 
Adem vzw. Zij hebben een code om een vakantie te reserveren.

Vind een Rap op Stap kantoor bij jou in de buurt:
www.iedereenverdientvakantie.be/nl/rap-op-stap

In Leuven is er een Rap op Stap kantoor  
in het Hoeckhuys 
Vital Decosterstraat 86. 
Zij zijn elke donderdag open van 13.30u tot 15u.
Of stuur een mailtje: info@stapjeindewereld.be 

http://www.iedereenverdientvakantie.be
http://www.iedereenverdientvakantie.be/nl/rap-op-stap
mailto:info%40stapjeindewereld.be?subject=
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 DE WEBSITE “BOOKING.COM”

 www.booking.com

 

Wat moet je weten om je verblijf  
te kunnen reserveren?
 
 Waar ga je naartoe:

 Vul je bestemming in

 Incheckdatum - uitcheckdatum:

 Vul je de datum in wanneer je wil aankomen (=incheckdatum)  
 en wanneer je terug wil vertrekken (uitcheckdatum)

 Aantal personen:  
 noteer hoeveel volwassenen, hoeveel kinderen en hoeveel kamers je wenst. 

Druk op Zoek  

Je krijgt nu een overzicht van alle mogelijke verblijven op de bestemming die je ingaf. 

Van daaruit kan je in het linkse menu  
nog een heel aantal andere opties kiezen.  
Zo kan je ook aangeven wat je budget is. 

Op deze website kan je enkel online betalen.  
Vaak heb je een VISA-kaart nodig. 
Als je bewindvoering hebt, kan je niet online betalen. 
Leg je voorstel voor aan je bewindvoerder. 

  
 

 

http://www.booking.com
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TIP

TIP

3
 DE WEBSITE “AIRBNB”

 www.airbnb.be

 

 
Op deze website kan je enkel online betalen. Vaak heb je een VISA kaart nodig.
 Als je bewindvoering hebt, kan je niet online betalen. Leg je voorstel voor aan je bewindvoerder. 

Ontdek de websites en hun mogelijkheden door er vaak mee te 
werken. Bekijk de mooie foto’s van de hotels en vakantiehuizen.  
Je kan niet veel fout doen. Zo kan je ook al dromen over de 
vakantie die gaat komen. 

Druk je reservaties af en neem ze mee op reis. Als je online 
reserveerde, vind je de reservaties ook in je mailbox.
 

http://www.booking.com
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7. MIJN ACTIVITEITEN

WAT WIL IK ALLEMAAL DOEN OP VAKANTIE?

Op vakantie gaan, betekent ook leuke dingen doen. Maar niet iedereen vindt dezelfde  
activiteiten leuk. Dat is voor iedereen anders. Deze fiche kan je een idee geven van wat  
er allemaal mogelijk is. 

Bekijk een paar dagen op voorhand het weerbericht. Afhankelijk 
van het weer kan je verschillende activiteiten kiezen.

Dirk houdt van  
• wandelen:  
   www.wandelknooppunt.be 

• fietsen: www.fietsnet.be

• dieren bewonderen 

• trek je regenkledij aan :) en ga op 
    pad

• neem wat mee om je bezig te 
    houden als het te hard regent 

• bezoek een aquarium

Nadia houdt van

• stadsbezoek

• shoppen

• streekproducten proeven

• musea 

• monumenten bezoeken

• restaurant/cafeetje doen

• cinema

Robin houdt van

• zonnebaden

• terrasje doen

• zwemmen

• sauna

• zwemmen

• boekje lezen

• tv kijken

Gino houdt van

• pretpark bezoeken

• subtropisch zwembad

• naar een optreden gaan

• karaoke

• bingo

• fuif

Lina houdt van

• spelletjes voor buiten:  
    kubb, petanque

• meedoen aan activiteiten

• gezelschapsspelletjes

• babbeltjes doen

TIP

http://www.wandelknooppunten.be
http://www.fietsnet.be
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Je kan ook opzoeken wat er in de omgeving te doen is.  
Typ in Google de naam van de stad + Toerisme.  
Veel steden hebben een website voor toerisme, genaamd Visit + naam stad,  
bijvoorbeeld visitleuven.be

Op de website Vlaanderen Vakantieland vind je 
ook een heleboel leuke activiteiten per regio. 
www.vlaanderenvakantieland.be 

Ook op de website Uit 
in Vlaanderen kan je alle 
activiteiten terugvinden  
per regio:
www.uitinvlaanderen.be 

‘Wat wil je doen?’  
moet je niet invullen als je 
dit niet weet. Zo krijg je 
een lijst met alle mogelijke 
activiteiten in de 
buurt. 

Heb je een activiteit 
gevonden, maar weet 
je niet zeker of ze 
doorgaat? Ga  
dan op zoek naar  
een telefoonnummer 
en bel voor meer informatie. 

Als je met een groep op reis gaat, is het belangrijk om een activiteit te doen die iedereen leuk 
vindt. Je kan de groep ook opsplitsen, zodat iedereen kan kiezen uit meerdere activiteiten. 

Sommige activiteiten moet je reserveren. Als je een activiteit 
reserveert, kan je het bewijs afdrukken en meenemen op reis. Als 
je online reserveerde, vind je de reservaties ook in je mailbox.

TIP

http://www.vlaanderenvakantieland.be
http://www.uitinvlaanderen.be
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TIP

TIP

1

8. MIJN HONGER

WAT GA IK ETEN OP VAKANTIE?

Wat is er leuker dan lekker en gezellig eten op vakantie? 
Je kan op restaurant gaan, samen koken of eten laten leveren. 

 OP RESTAURANT 

Meestal ken je de omgeving waar je op vakantie bent niet zo goed.  
Je weet dus niet meteen welke restaurants goed zijn. 
Je kan vragen aan mensen van de streek wat zij aanbevelen. 
Of je kan even rondlopen en kijken waar het gezellig en lekker lijkt. 

Op Google Maps kan je restaurants in je buurt  
opzoeken. Open Google Maps en duidt bovenaan 
‘restaurants’ aan. 

Je krijgt een overzicht van restaurants met extra uitleg: 

• aantal sterren: 
  mensen die er gingen eten, gaven sterren aan het restaurant.  
 Hoe meer sterren, hoe lekkerder ze het vonden.

• prijscategorie:  
 Hoe meer €-tekens hoe duurder. 
 Je kan er ook de openingsuren vinden.
 Vaak staat de website er ook bij vermeld. 
 Daar vind je vaak menukaarten met de exacte prijzen op. 

Kijk eerst naar de menukaart en de prijzen voordat je gaat zitten. 
Bespreek op voorhand wat jullie budget is.

In veel regio’s zijn er gerechten die speciaal zijn voor die streek. 
Het kan fijn zijn om deze uit te testen.
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 ZELF KOKEN 

Sommige mensen vinden het gezellig om samen te koken. Dat kan alleen als er een 
keuken is op je vakantieplaats. Je zoekt een recept op internet of in een kookboek, 
maakt een boodschappenlijstje en gaat aan de slag. 
Zelf koken is vaak goedkoper dan op restaurant gaan. Je moet wel oppassen met 
dure producten zoals sommige soorten vis en schaaldieren, sommige soorten vlees 
zoals wild, lamsvlees, …

 

 LATEN LEVEREN OF AFHALEN 

Als je geen zin hebt om te koken, maar je wil toch gezellig in je vakantieverblijf 
blijven, dan kan je eten laten leveren of eten afhalen. Je kan dit opzoeken op 
internet. Typ in de zoekbalk van Google ‘eten bestellen’ in. 
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TIP

TIP

TIP

9. MIJN BAGAGE

WAT NEEM IK MEE OP VAKANTIE?

Wat je meeneemt in je valies, hangt af van een aantal dingen:  
je bestemming, het soort vakantie, de duur van je vakantie, het weer, …

Op de volgende pagina’s vind je standaard bagagelijsten.  
Je kan ze steeds aanvullen met andere dingen die je nodig hebt. 

Tip: Er zijn verschillende soorten valiezen die je kan meenemen. 
Bekijk wat voor jouw vakantie het beste past: 

 • (trek-)rugzak • valies op wieltjes

 • valies zonder wieltjes • schoudertas

Je kan je kleren per dag in een aparte plastic zak steken. Per dag 
heb je dan zeker een propere onderbroek, een paar kousen en 
een t-shirt in een zakje.

Kijk na of je lakens en handdoeken moet meenemen of niet.
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ALGEMEEN

MEDICATIE

SLAAPGERIEF

TOILETGERIEF

SCHOENEN

KLEDING

STANDAARD BAGAGELIJST  
VOOR EEN ZOMERVAKANTIE  
VAN 6 DAGEN

 � identiteitskaart

 � bankkaart en cash geld

 � oplader voor gsm/horloge/…

 � drinkbus

 � eventueel reserveringsbewijzen

 � je persoonlijke medicatie per dag

 � klein EHBO zakje: pleisters, pijnstillers, tekentang, 
nagelknipper, …

 � lakens (indien nodig)

 � slaapzak (indien nodig)

 � pyjama

 � tandenborstel en tandpasta

 � scheergerief

 � kam of borstel

 � shampoo en douchegel

 � deodorant

 � zonnecrème en aftersun

 � 2 handdoeken

 � 2 washandjes

 � wandelschoenen of gemakkelijke schoenen

 � pantoffels of slippers voor binnen

 � 6 onderbroeken

 � 6 paar kousen

 � 6 t-shirts

 � 2 lange broeken 

 � 2 shorten of rokken of kleedjes

 � 2 truien

 � 1 regenjas

 � zak voor vuile was

 � 1 strandhanddoek
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ALGEMEEN

MEDICATIE

SLAAPGERIEF

TOILETGERIEF

SCHOENEN

KLEDING

STANDAARD BAGAGELIJST  
VOOR EEN WINTERVAKANTIE  
VAN 6 DAGEN

 � identiteitskaart

 � bankkaart en cash geld

 � oplader voor gsm/horloge/…

 � drinkbus

 � eventueel reserveringsbewijzen

 � je persoonlijke medicatie per dag

 � klein EHBO zakje: pleisters, pijnstillers, tekentang, 
nagelknipper, …

 � lakens (indien nodig)

 � slaapzak (indien nodig)

 � pyjama

 � scheergerief

 � kam of borstel

 � shampoo en douchegel

 � deodorant

 � zonnecrème en aftersun

 � 2 handdoeken

 � wandelschoenen of gemakkelijke schoenen

 � pantoffels of slippers voor binnen

 � 6 onderbroeken

 � 6 paar warme kousen

 � 6 t-shirts

 � 2 lange broeken 

 � 2 warme truien

 � 1 winterjas

 � thermisch ondergoed 

 � muts

 � handschoenen

 � sjaal

 � zak voor vuile was
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TIP

MIJN VAKANTIE ZAL ER ZO UITZIEN

HIER GA IK NAARTOE HIER GA IK SLAPEN

ZO GA IK ER HEEN ZO KOM IK TERUG

ZOVEEL ZAKGELD HEB IK ONGEVEER

DIT WIL IK ER GRAAG DOEN

HIER WIL IK ZEKER IETS GAAN ETEN

Heb je graag wat ondersteuning bij het reserveren van je vakantie? 
Ga dan langs in een Rap op Stap kantoor met dit blad. Zij kunnen 
je helpen om de vakantie van je dromen waar te maken.



Grafische vormgeving

 Een project van Lid van samenwerkingsverband Met steun van


