NIEUWSBRIEF
December 2014
Handicamp Outdoor: de vrijwilligersorganisatie die
lichamelijk gehandicapten de mogelijkheid geeft om deel
te nemen aan avontuurlijke en betaalbare
kampeervakanties, met onze volledig aangepaste camper.

In deze nieuwsbrief willen we alle vrijwilligers, gasten, oud-vrijwilligers, sponsoren, direct
betrokkenen en andere geïnteresseerden van Handicamp Outdoor informeren over de
lopende activiteiten. Ook wensen we alle lezers een fijne decemberperiode en een
gezond, gelukkig en avontuurlijk 2015.
Drempelloos vakantieplezier!
Reünie 1 november 2014
Op 1 november was de reünie van alle gasten en vrijwilligers die het afgelopen
reisseizoen met de Handicamper op reis zijn geweest. De opkomst was groot en het was
weer erg gezellig. Reiservaringen, foto’s en verslagen werden weer volop uitgewisseld.
Tijdens de reünie zijn verschillende jubilarissen in het zonnetje gezet; Corma Reinders is al
25 jaar vrijwilliger bij Handicamp, Anne-Lies van Heun, Karin Ebben al 12½ jaar. Ook al
12½ jaar vrijwilliger bij Handicamp zijn Ina Westra, Femmy Holterman, Jolanda Kardijk en
Jan Schippers, maar zij konden niet bij de reünie aanwezig zijn. Ook zij zijn in de
bloemetjes gezet. Allemaal hartelijk dank voor jullie enorme inzet!
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Je kunt weer inschrijven voor een reis!
De nieuwe reisgids is uitgegeven. Je kunt de gids lezen en je opgeven via de website,
www.handicampoutdoor.nl. De reiscommissie heeft weer een paar mooie nieuwe reizen
gepland, bij voorbeeld Praag, TT Assen, Gentse feestdagen en Londen. Kijk of jouw
droomreis er tussen staat en geef je op!

VW-busje te huur
Je kunt bij Handicamp Outdoor een VW-bus voor 4 á 5 personen huren. Met een
oprijplaat kan iemand in een rolstoel naar binnen rijden en binnen veilig vastgezet
worden. Een prima vervoersvoorziening wanneer je bijvoorbeeld met jouw gezin of
vrienden op vakantie wilt en daarvoor aangepast vervoer nodig hebt. Voorwaarde
is wel dat er een rolstoel gebonden persoon mee gaat.
Kijk op http://www.handicampoutdoor.nl/index.php/zelf-op-reis/vw-bus voor meer
informatie en reserveren.

Verzoek van de schoonmaakcommissie
Na meerdere oproepen en al veel mensen te hebben benaderd, is het helaas nog
steeds niet gelukt om dames of heren te vinden die 3 à 4 keer per jaar willen helpen met
het schoonmaken van de camper. Een leuke klus, in een enorm gezellig team.
Mocht je na het lezen van dit bericht besluiten om mee te helpen met schoonmaken,
meld je dan zo snel mogelijk aan bij Ditta. Ook als je iemand anders weet die zou willen
meehelpen. Zelfs al kan je maar een paar keer per seizoen helpen, dan zijn we al
ontzettend blij met je inzet.
Ditta Drayer
0548-611547
d.draijer@outlook.com
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Vakantiefoto’s
De PR commissie ontvangt graag foto’s van reizen met de Handicamper. Maar soms
krijgen we zoveel foto’s dat we door de bomen het bos niet meer zien. Als je foto’s naar
ons opstuurt, zou je dan zelf de tien mooiste willen uitzoeken? Dan kunnen wij ze
misschien gebruiken voor PR materiaal, zoals folders, nieuwsbrief en de reisgids.
Je kunt de foto’s via wetransfer.com opsturen naar info@handicampoutdoor.nl.
Alvast bedankt!

Fotowedstrijd
De winnende foto van 2014 staat in de reisgids. Dit is ‘m! Gemaakt door Jan Jonker.
Gefeliciteerd met je prijs Jan!

Wil je meedoen aan de fotowedstrijd van 2015, stuur dan jou mooiste foto op naar
inamuller@gmail.com. Als je wint, wordt jouw foto in de reisgids van 2016 geplaatst.
Je kunt hiermee een leuke waardebon winnen. Succes!
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Reisverslagen
Van de reizen worden mooie reisverslagen gemaakt. De PR commissie krijgt regelmatig
het verzoek om deze op de website te zetten. Helaas zijn de meeste te lang. Als je een
reisverslag op de website wilt laten zetten, zou je dan een verslag willen maken dat
voornamelijk uit foto’s met onderschrift bestaat, waarin jullie reisbestemming goed naar
voren komt. Maximaal 3 A-4-tjes in een Word-bestand, dan zetten wij ‘m op de website.
We kijken wel even of er geen taal- en spelfouten in staan. Mochten er dingen in
gewijzigd worden, dan gebeurt dat altijd in overleg met degene die het verslag heeft
geschreven. Mocht je hier vragen of opmerkingen over hebben, mail die dan naar
info@handicampoutdoor.nl

Sinterklaas
Op dit moment is het Handicamp Sinterklaas team weer enorm druk in
de weer om voor heel veel kinderen het Sinterklaasfeest onvergetelijk te
maken. Het team bestaat uit een grote groep vrijwilligers die geheel
belangeloos op professionele wijze Sinterklaas helpen bij het bezoeken
van Scholen, bedrijven, verenigingen, tehuizen en
natuurlijk ook gezinnen.
De inkomsten van deze Sinterklaasgroep komt helemaal
ten goede van Handicamp Outdoor Nijverdal.
Zie www.sinterklaashandicamp.nl

De reiscommissie zoekt versterking
De reiscommissie is op zoek naar een paar jongeren die willen meedenken over het
reisprogramma voor 2016. Dus ben je tussen 18 en 30 jaar en heb je vanaf januari 2015 tijd
en zin om hier een bijdrage aan te leveren, stuur dan een mail naar Ina Muller via
inamuller@gmail.com
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Vrienden van Handicamp
De activiteiten voor fondswerving voor
Handicamp blijven belangrijk. De commissie
‘Vrienden van Handicamp’ blijft actief om
de jaarlijkse begroting rond te krijgen. Dus het
vriendelijke verzoek om alert te blijven op
mogelijkheden voor ondersteuning van
Handicamp Outdoor. Dankzij de bijdragen
van sponsoren, inzet van vele vrijwilligers
kunnen we onze reizen blijven aanbieden.
Heb je een leuk idee, actie of sponsor,
mail dit dan naar Petro Burggraaff,
petr.burg@gmail.com

Handicamp Outdoor is een financieel gezonde ANBI erkende organisatie.
Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Giften kunnen overgemaakt worden op rekening nummer NL88 RABO 0120946122
t.n.v. Handicamp Outdoor onder vermelding van ‘Camper’.
Voor meer informatie, stuur een mail naar: vrienden@handicampoutdoor.nl
Website
Op onze website www.handicampoutdoor.nl is veel informatie te vinden over de
organisatie, de geplande reisactiviteiten, foto’s en het laatste nieuws vanuit Handicamp
Outdoor. Aanvullingen, ideeën en suggesties zijn erg welkom. Graag mailen naar
info@handicampoutdoor.nl

Contactpersonen
Geïnteresseerd in de activiteiten van de diverse commissies, heb je vragen of behoefte
aan specifieke informatie, laat het ons weten via e-mail of telefoon.
Dagelijks bestuur
Gastencommissie
Schoonmaakcommissie
Chauffeurscommissie
Technische Dienst
PR commissie
Reiscommissie
Vrienden van Handicamp

Arnold Verkroost
Anne-Lies van Heun
Karin Ebben
Ditta Drayer
Harry Lookamp
Henk Nijland
Karen Bresser
Ina Muller
vacature

0548-615460
0548-611336
0548-614588
0548-611547
0548-515427
0548-611500
0573-252025
0548-613140

t.j.verkroost@versatel.nl
info@anneliesvanheun.nl
carin.ebben@zonnet.nl
d.draijer@outlook.com
h.lookamp@gmail.com
geen e-mail
karen.bresser@kpnmail.nl
inamuller@gmail.com

Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?
Handicamp Outdoor
Bedrijvenweg 25
7442 CX Nijverdal
www.handicampoutdoor.nl
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