VERSLAG TRIKE-REIS 2013

Mijn naam is Marcel Boudewijn en ik ben met de Handicamp Outdoor Trike reis mee geweest.
In het verleden ging ook ik, zoals zo velen van onze club (HDCN = Harley Davidson Club
Nederland), altijd met de Harley op vakantie en dan het liefste kamperen.
Maar door mijn beperking gaat dit allemaal wat moeilijker! Ik wil het maximale uit mijn leven halen
en wil me niet laten beperken door mijn beperkingen. Dus ging ik op zoek naar alternatieven.
Enkele jaren geleden kwam ik in contact
met stichting Handicamp Overijssel. Zij
organiseren avontuurlijke
Kampeervakanties voor mensen met een
beperking met een reuzencamper geheel
aangepast! Verleden jaar hebben ze een
nieuwe camper geïntroduceerd, mede
door veel sponsoren mogelijk gemaakt.
De stichting kreeg ook een nieuwe naam:
Handicamp Outdoor. En wordt helemaal
gerund door vrijwilligers!

In de reisgids zag ik een nieuwe reis staan: ‘Avontuurlijke reis met
de trike!’ Dit sprak mij als voormalig biker natuurlijk meteen aan! Ik
heb me direct aangemeld. De reis was van twee t/m vijf mei 2013.
De camper heeft plaats voor negen personen en dus waren we
ook met negen personen. Vier mensen met beperking waarvan ik
er één was (ook nog prettig gestoord). De chauffeurs en
verzorgenden waren stuk voor stuk toppers!
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We vertrokken vanaf de Handihome in Nijverdal. Onze eerste stop was bij het American
Motorcycle museum in Raalte. Mijn hart begon weer te spreken de oude herinneringen kwamen
boven!

Daarna werd de camper geplaatst op camping de Holterberg waar we zeer gastvrij werden
ontvangen. De volgende dag zouden bikers en trikers komen om twee dagen tourtochten te
maken met de mensen met een beperking. Er kwamen maar liefst zeven trikes er waren zelfs twee
trikers bij die zelf ook een beperking hadden( petje af!) Ik heb zelfs het voorrecht gehad om met
één van hun te mogen meerijden.
Die avond hebben we de nationale tv gehaald bij Piet Paulusma: ‘Piets weerbericht’.
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De reis was georganiseerd door Corma Reinders, zelf ook een triker met een beperking. Door
omstandigheden zat zij tijdelijk in de lappenmand en daarom ze had een tourcaptain geregeld
om de ritten uit te zetten en te begeleiden.
Iedereen die aan deze trikevakantie heeft meegewerkt deed dit als vrijwilliger. Net zo als bij onze
eigen HDCN. Zonder vrijwilligers ben je nergens!
Ik hoop jullie allemaal weer te zien op Meet & Greet in augustus.
Marcel Boudewijn
HDCN lid nr. 4956 regio Limburg

3

