Familier på eventyr
Familien van den Heuvel
Dirk (41), Lorijn (35),
Alexander (7), Lena (7)
”Børnene taler stadig om deres sjove
ferie i Danmark, så vi har lovet dem, at
vi på et tidspunkt nok skal komme
tilbage”
Familien van den Heuvel bor i en lejlighed i den
hollandske by Assen. Dirk er elektriker, og Lorijn
arbejder som grafiker. Sammen har de tvillingerne
Alexander og Lena, som lige er startet i skole.
De seneste par år har familien holdt deres ferier i
Holland, men i år vil de prøve kør-selv-ferie til udlandet.

Drømmer om…
… en ferie, hvor børnene hygger sig.

Familier på eventyr
Før ferien: Videoer skaber begejstring

Efter ferien: Gerne tilbage igen

Sidste år var Dirks bror og hans familie i et feriecenter i Danmark og
anbefalede varmt et feriecenter i Midtjylland, så der har familien Heuvel valgt
at tage hen.

Når de kommer hjem, fortæller de deres nærmeste venner om turen og viser
dem den YouTube-video, Lorijn har lavet af videoklip fra turen. De var glade
for, at de fik fuld valuta for pengene, og at feriestedet var bekvemmeligt og
fyldt med aktiviteter for børnene. Det er ikke sidste gang, de holder ferie i
Danmark.

Lorijn booker både overnatninger og nogle aktiviteter online, så der ikke skal
planlægges for meget, når de kommer dertil. De viser børnene videoklip af
attraktionerne og stedet, så de glæder sig ekstra meget til at komme på ferie i
Danmark. De kører selv derop i en bil pakket med både mad og masser af
legetøj til børnene.

Under ferien: Familien i fokus
De på forhånd planlagte aktiviteter suppleres med utallige ture i vandlandet og
hyggeaftener, hvor familien for alvor kan nyde hinandens selskab. Og så er hele
familien blevet afhængige af den danske softice, så de aflægger ofte den lokale
kiosk et besøg.
Både Dirk og Lorijn bruger internettet meget i deres hverdag og ser det som et
praktisk redskab, der primært bruges til informationssøgning. Lorijn bruger
aktivt Facebook både personligt og i forbindelse med arbejde. Familien er
sjældent online på selve rejsen, men det meste er også planlagt hjemmefra.

Vigtige ting i kufferten
Underholdning til børnene
Kamera til at forevige turen
iPad med spil og med oplysninger om de planlagte aktiviteter

Det er en udfordring, hvis…
… aktiviteterne på ferien ikke falder i god jord hos børnene.

Typiske spørgsmål
Hvad kan vi lave af aktiviteter, hvis det regner?
Hvor er der en god familierestaurant?

