NIEUWSBRIEF
April 2013
Handicamp Outdoor: de vrijwilligersorganisatie
die 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.
Drempelloos vakantieplezier!
Handicamp Outdoor
Het nieuwe reisseizoen is weer begonnen. Het eerste seizoen waarin de nieuwe camper
volledig ingezet gaat worden. Het reisprogramma voor 2013 is enigszins aangepast,
omdat er voor sommige reizen erg veel animo was en voor anderen wat minder. Zo gaan
we dit jaar wel drie maal naar de Harz. Twee daarvan komen in plaats van de reis naar
Nordrhein Westfalen en de Drielanden reis. De Moezelreis wordt een 40+ reis.
Afgelopen drie jaar is voor veel vaste Handicamp vrijwilligers een vrij drukke periode
geweest door de ontwikkeling van de nieuwe Handicamper. Veel vaker vergaderen
dan normaal, andere taken, tijdelijk meer taken en verantwoordelijkheden.
Deze winter is geprobeerd om weer terug te gaan naar de ‘normale modus’. Dit is niet
helemaal gelukt, want er lagen nog een paar open taken. Zoals o.a. een aantal
bestuursaangelegenheden m.b.t. de nieuwe camper; uitvoeren van een aantal
technische en praktische aanpassingen aan de camper door onze technische dienst en
door de carrosseriebouwer Roelofsen; de eerste AKP keuring; het organiseren van de
kunstveiling door de sponsorcommissie (zie verderop in deze nieuwsbrief); het omzetten
van alle formulieren in de nieuwe huisstijl door de PR commissie; de bestaande camping
informatie herzien enz. enz.

Misschien komt de rust binnen de organisatie nu de eerste reis op weg is………..
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Trike reis
Op 3 en 4 mei 2013 organiseert Handicamp Outdoor voor het eerst een trikereis.
Een trike is een drie-wielig motor/auto voertuig. De voorkant kan op een auto lijken maar
ook op een motor, afhankelijk van waar de wielen zitten; twee voor en één achter of
andersom. Op de foto’s kan je zien wat ik bedoel.

Het leuke van triken is dat je net als op een motor een helm op hebt en in de buitenlucht
bent.
Omdat ikzelf een beperking heb en omdat ik helemaal weg ben van trike rijden (het
is zo ontzettend leuk!!!) heb ik een voorstel gedaan om een trikereis te organiseren.
Op mijn website www.gehandicaptnouen.nl laat ik mensen met een beperking zien wat
mogelijk is. Zo heb ik ook Marleen ontmoet die ook een beperking heeft en zag dat het
mogelijk was om trike te rijden. Zij heeft toen ook een trike gekocht. Samen met haar man
gaat ze nu mee met onze trikereis.
Wat is nu uniek aan deze trikereis? Dat er drie mensen met een trike en een beperking zijn
die de mensen met een beperking van de reis van Handicamp achterop gaan nemen.
De bedoeling is dat de zeven trikers en één zijspanner zo rond 10:00 uur op 3 mei op de
Holterberg camping komen in Holten. Natuurlijk worden eerst de trikes en de zijspanner
gekeken. Daarna gaan de trikers even hun bagage in de trekkers hutten brengen.
Vervolgens gaan we een broodje eten en koffie drinken, zo rond 12:30 uur gaat de
triketocht beginnen. De verzorgenden helpen de mensen met een beperking op de trike
of in de zijspan.
Jan (mijn man) gaat met zijn motor voorop rijden en wij volgen. Na anderhalf uur rijden
maken we een stop om te kijken hoe het gaat. Gaat het goed dan rijden we nog een
uur voor we een koffie stop houden. Na de koffie rijden we nog anderhalf uur, daarna
gaan we weer richting de camping waar een overheerlijke BBQ op ons wacht.
De trikers overnachten in de trekkers hutten en de dames triksters overnachten in een
vouwwagen.
Wat nu super is aan deze triketocht dat we ook gesponsord worden, er wordt door
www.schipperstrikeverhuur.nl een trike gesponsord waar we 2 dagen op mogen rijden.
Verder sponsorde http://www.ardoer.com/nl/camping/holterberg camping Holterberg
de trekkershutten en de plek op de camping. Maar wat dacht u van al de trikers,
motorrijder en de zijspanner, allen doen belangeloos mee aan deze triketocht. Door hun
inbreng kunnen we deze triketocht voor een betaalbare prijs aanbieden aan de gasten
met een beperking in de Handicamper.
Laten we hopen dat we de Telegraaf of SBS 6 nog kunnen bereiken met Piet Paulusma
en zijn weerpraatje. Ik heb ze in ieder geval uitgenodigd om Handicamp Outdoor in de
picture te krijgen. Ik denk dat veel mensen (gasten en vrijwilligers) met spanning uitkijken
naar deze trikereis met de Handicamper. We gaan ons best doen er een echt feestje van
te maken!!!
Corma Reinders
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Je kunt nog inschrijven voor een reis!

Door diverse omstandigheden zijn er een aantal vrije plaatsen ontstaan in de Handicamp
Outdoor reisplanning.
Wie wil er als gast met ons mee naar:
Noord Nederland & Borkum van 24 t/m 28 april
De Trike reis van 2 t/m 5 mei
Lego Land Denemarken van 8 t/m 14 juni
Noord Nederland, Sail Den Helder van 18 t/m 23 juni
Dolfinarium & de Apenheul van 29 augustus t/m 1 september
Efteling & Safaripark van 4 t/m 8 september
Moezelreis van 3 t/m 9 oktober
Wie kan ons ondersteunen als verpleegkundige/verzorgende
zodat de volgende reizen door kunnen gaan:
Zeeland & België van 9 t/m 14 mei
De Harz van 27 juni t/m 3 juli
Moezelreis van 3 t/m 9 oktober
Kijk voor de meest recente lijst op de website www.handicampoutdoor.nl onder de
button ‘Handicamp Outdoor reizen’/ ‘Reisprogramma 2013’, waar ook het aantal vrije
plaatsen en het type beschikbaarheid (ADL zelfstandig of afhankelijk) te zien zijn.
Gastencommissie
Karin Ebben

0548-614588

carin.ebben@zonnet.nl

Verzoek van de schoonmaakcommissie
Na herhaalde oproepen en menigeen te hebben benaderd is het helaas nog niet gelukt
om dames te vinden die 3 à 4 keer per jaar willen helpen met het schoonmaken van de
camper. Door dit tekort aan vrijwilligers moeten wij helaas een aantal dingen veranderen
om de overgebleven dames te ontlasten.
Vanaf nu is het de bedoeling dat op de laatste reisdag het beddengoed wordt
afgehaald en dat de bedden direct weer met schoon beddengoed worden
opgemaakt. Schoon beddengoed zal natuurlijk in de camper aanwezig zijn. Om de
enorm hoge kosten van de wasserij in de hand te houden worden jullie verzocht om
moltons alleen te vervangen als ze vuil zijn.
Jullie worden ook zeer dringend verzocht om de materialen die in vooral de keuken
worden gebruikt ook weer op de zelfde plaats terug te zetten. Om jullie te helpen is er
een plattegrond en een overzicht aanwezig waarop je kunt zien wat waar staat, zodat
alles weer netjes op zijn plaats teruggezet kan worden.
De tillift moet ingeklapt in de kast in de badkamer staan tijdens alle reismomenten.
Wij hopen op jullie begrip en medewerking.
Mocht je na het lezen van dit bericht toch nog tot het besluit komen om mee te helpen
met schoonmaken meld je dan zo snel mogelijk aan bij Ditta of Anny. Ook als je iemand
anders weet die zou willen meehelpen. Let wel; zelfs al kan je maar een paar keer per
seizoen helpen, dan zijn wij al ontzettend blij met je inzet.
Ditta Drayer
0548-611547

be.drayer@hetnet.nl
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De ideale vrijwilliger

Meld je aan als vrijwilliger op info@handicampoutdoor.nl

Houd Handicamp op de weg
Met het realiseren van de camper houden de activiteiten voor fondswerving voor de
Stichting niet op. De commissie ‘Vrienden van Handicamp’ zal actief blijven om het
resterende bedrag, maar ook de jaarlijkse begroting rond te krijgen. Dus het vriendelijke
verzoek om alert te blijven als je mogelijkheden ziet voor ondersteuning van Handicamp
Outdoor. Je kunt mij informeren door een berichtje sturen naar:
vrienden@handicampoutdoor.nl zonder de bijdragen van sponsoren, inzet van vele
vrijwilligers van de stichting maar ook daarbuiten. Er zijn veel acties georganiseerd en tips
gemeld. Verder hebben we diverse donaties van stichtingen en fondsen ontvangen die
Handicamp Outdoor een warm hart toedragen. Allemaal heel veel dank!

Kunstveiling

De langverwachte kunstveiling voor Handicamp Outdoor gaat plaatsvinden op zaterdag
29 juni 2013, in het gebouw ‘de Smidse’ in Nijverdal van 15.30 – 17.00 uur.
De organisatie ligt bij de commissie ‘Vrienden van Handicamp’, met hulp van bekenden
uit de lokale ‘kunst scene’. Er is een mooie collectie kunstwerken en we hopen dat deze
collectie zich de komende weken verder zal uitbreiden. Ken je kunstenaars die je kunt
enthousiasmeren om een kunststuk beschikbaar te stellen, geef het dan door aan Gerard
Kamperman via vrienden@handicampoutdoor.nl
Van de beschikbaar gestelde stukken zijn foto's gemaakt die gebruikt gaan worden in de
speciaal daarvoor te maken website. Er wordt hard gewerkt aan de verdere voorbereidingen om de veiling tot een succes te maken. In een volgende update meer.
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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 12.09.46.122
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
Geert Dekker
Henk Nijland
Karen Bresser
Ina Muller
Gerard Kamperman

0548-615460
0548-611336
0548-614588
0548-611547
0548-610047
0548-611500
0573-252025
0548-613140
0548-624518

t.j.verkroost@versatel.nl
annelies@huisenvanheun.nl
carin.ebben@zonnet.nl
be.drayer@hetnet.nl
zilverschoon7@hotmail.com
geen e-mail
karen.bresser@kpnmail.nl
inamuller@gmail.com
mail@gerardkamperman.nl

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