
Fit for Life online Workshop
‘Praktische tips voor een weekendje weg’
Eelke Kelderman

•



Wie is Eelke?

• B&B zonder drempels

• www.eelkedroomt.nl

• Tekstschrijver & rolstoelreisblogger

http://www.eelkedroomt.nl/


Eelkedroomt.nl

• Meer dan 100 accommodaties

• 100% rolstoelproof

• B&B, huisjes, kleine hotels



Uitgaves
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Onthoud dat heel 
veel kan!



Ik ga regelmatig op vakantie
[] Ja
[] Nee



Het afgelopen jaar ben ik op 
vakantie geweest
[] Ja
[] Nee



Ik ga liever vaker een 
weekend weg dan een lange 
vakantie
[] Ja
[] Nee



Ik ben al eens met het vliegtuig 
geweest (incl. rolstoel)
[] Ja
[] Nee



Onderwerpen

 Bestemming

 Vervoer

 Hulpmiddelen

 Zorg

 Activiteiten

 Budget
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Bestemming

• Start op tijd

• Boeken via internet of een reisbureau

• Social Media

• Bel & Mail > Foto’s



Vervoer

• Zonnebloemauto

• Auto aanpasbedrijven

• NS Assistentie

• Regiotaxi

• Valys



Vliegvakantie

• Ticket

• Gewicht & maten

• Tape losse onderdelen

• Medicijnen

• Vervoer

• Toilet



Zorg/ hulpmiddelen op 
vakantie
• PGB

• Natura

• Groepsreis



In de koffer
• Wandbeugel

• Anti-slipmat

• Verlengsnoer

• Toiletverhoger

• Handspiegel

• Duct tape & tyraps

En bij jou?



Activiteiten

• Natuurmonumenten 40x

• Ongehinderd

• Support Magazine

• Fit for Life

Tips?



Extra budget

• Lichthoeve

• Stinafo

• Zonnewende

Of ….. huizenruil.



Ik boek meestal via een 
reisorganisatie
[] Ja
[] Nee



Reisorganisaties

• Buitengewoon Reizen

• Handicamp outdoor

• Mundorado

• Sahara Travel

• Sailwise

• Ski-uniek

• ……..



Ik heb een aangepaste 
accommodatie nodig
[] Ja
[] Nee



Ik hoop de komende jaren 
een verre reis te maken
[] Ja
[] Nee



Een groepsreis voor rolstoelers 
lijkt mij leuk
[] Ja
[] Nee



Ik blijf het liefst in Nederland 
ook na Corona
[] Ja
[] Nee



Inspirerende locatie
In binnen- en buitenland



Qurios,
Bloemendaal



Avavieren,
Zuid Holland



Nije Schuur,
Terschelling



Thermen 2000,
Limburg



Y’ne Bosk, 
Friesland



B&B de Zes 
Wielen,
Alkmaar 



C&A Appartments,
Cyprus 



      

      



Vragen?

Hartelijk dank voor uw aandacht.
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