NIEUWSBRIEF St. TCCd'A
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Toegankelijke Caravans Côte d'Azur. De stichting stelt zich ten doel het verwerven en
beheren van middelen ten behoeve van vakantiemogelijkheden van personen die vanwege hun handicap of ziekte zijn aangewezen op
speciale voorzieningen en/of verzorging van hun vakanties. Deze ondersteunende taak richt zich specifiek op de Hulpdienst Côte d’Azur en
diens vakantiegangers.
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Verrassing!
,,Als ik dit van tevoren had geweten, was ik
niet gekomen", zei Karin van Iersel na afloop
van de voor haar georganiseerde verrassingsparty. Dat is nu net het principe van een
verrassingsfeest. De stichting TCCd’A wist dat
Karin niet graag in de schijnwerpers staat. Wil
je iets voor haar organiseren, kom je al snel uit
bij een verrassingsfeest. De stichting had de
bijeenkomst georganiseerd vanwege het
twintigste jaar dat Karin werkt op de camping
aan de Cote d'Azur. Het feest was geslaagd en
verraste Karin volledig.

winterstof, bladeren en dennennaalden.
Deuren en ramen van de caravans zijn tegen
elkaar opengezet om er een frisse lentewind
door te laten waaien.

Samen met Hans en Karin trapten ondergetekenden af. Ze gaven het stokje door aan
Piet Kroon en Ada Hubers met in haar kielzog
haar man Jan, waarover later meer. Nu
inmiddels de eerste gasten zijn gearriveerd is
Karin’s twintigste seizoen begonnen.

Automatisering
Hans Kors: ,,Toen we naar Nijkerk reden
kwamen we verschillende bekenden tegen. Ze
heeft niet één keer het idee gehad dat die
mensen wel eens naar hetzelfde feestje
onderweg waren." Jolanda Kroon was een van
de gasten die Karin en Hans tegenkwam. De
inderhaast verzonnen smoes dat ze op weg
was naar een demonstratie over hulphonden,
ging er bij de anders zo argwanende Karin
wonderwel in.

Een van de begunstigers is Peter van der Lugt.
Peter is niet alleen voorzitter van de stichting
TCCd’A, maar via zijn bedrijf ook ontwikkelaar
en verkoper van computerprogramma's. Het
pakket waar hij mee werkt heet PerfectView.
Dat is een zogenaamd CRM programma om
klanten en relaties te ‘managen’. Weten wie
waar woont, adressen bijhouden voor het
versturen van mailings enzovoorts. Maar

Seizoensouverture
Het nieuwe vakantieseizoen is van start
gegaan. De maand juni staat voor de deur en
dat betekent dat de voortenten, de keuken van
Hans, de tafel en stoelen, de liften en de
tuinsets weer tevoorschijn zijn gehaald.
Caravans moeten ontdaan worden van hun

PerfectView is ook geschikt voor kleinschalig
maatwerk en erg gemakkelijk in het gebruik.

Omdat Peter weet hoe de organisatie in elkaar
zit heeft hij met de makers van PerfectView
geregeld dat ze het programma gratis ter
beschikking hebben gesteld. Een cadeautje
van zo'n 400 euro. Het resultaat is voor Karin
en Jozien een prettig steuntje in de rug bij het
dagelijkse werk voor de Hulpdienst en de
stichting TCCd’A. PerfectView (en Peter)
bedankt!

gaat het nog al eens mis, ook dit jaar weer.
Jan Hubers (daar is ie weer) gebruikte de
wagen om stenen te vervoeren en wilde een
stukje achteruit rijden.

Nieuwe tilliften
Zoals het er nu naar uitziet, gaat het
Tilcentrum uit Nunspeet twee tilliften schenken.
Deze sponsoring kwam tot stand op de
Support Beurs in april, dankzij de inzet van
Hans Lalkens en de medewerking van de heer
Paul van Scheppingen van het Tilcentrum. (In
de volgende Nieuwsbrief zullen we u op de
hoogte brengen van het definitieve resultaat.)
Achteruit rijden lukte wel, stoppen was
moeilijker. Kar met Jan eindigde de rit in de
sloot, samen met Karin die toevallig op de
verkeerde plek stond, namelijk achter de
golfcar. Aangezien het wagentje
loodzwaar is moest er een shovel aan te pas
komen om de wagen uit de sloot te hijsen. Zijn
vuurdoop, zullen we maar zeggen.

Donateur worden?

Dit betekent dat de 2000 euro die bij elkaar
gehaald is op het feestje een andere
bestemming zal krijgen: deze worden gebruikt
om de aanschaf van de nieuwe rolstoelbus te
financieren, die de Hulpdienst voor een
gesponsorde prijs van de firma Wortman heeft
gekocht.

Golfcar te water
Met het technisch vernuft van Hans en de
helpende handen van Olaf Stegink en Piet
Kroon rijdt het electrische golfkarretje van
Nijbo weer. Het blauwe karretje -dat met
Stefanie achter het stuur menig campinggast
vorig jaar de stuipen op het lijf jaagde- reed
weer alsof het nooit had stil gestaan. De accu's
begaven het vorig jaar regelmatig, maar dat
euvel lijkt nu verleden tijd. Met nieuwe
batterijen en –inmiddels de derde voorbandliet het felle wagentje merken er zin in te
hebben. Toch kan het karretje het niet
helemaal zonder bestuurder stellen en daar

Belangstellenden kunnen donateur worden van
de Stichting Toegankelijke Caravans Côte
d'Azur. U steunt daarbij niet alleen het goede
werk van de stichting, maar ook de Hulpdienst
Côte d'Azur. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Jozien Dongelmans;
nieuwe-caravans@planet.nl of 023-5322529.
Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur.
Rabobank Flevoland te Lelystad,
banknummer: 3381.10.631

