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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.

De negende
H et h eeft heel wat vo et en i n a a rd e g e ha d o m d e n eg en d e
c a r avan op zijn pl aat s t e k r i j g en . Va n t i en u u r ‘ s m o rg e n s
t o t zeven u ur ‘s avon d s i s d e t r a c t o r a a n h e t d r a a i en en
k eren g eweest voo rd at d e c a r ava n o p d e j u i s t p l ek s t o n d .
Het paadje waar de de caravan aan staat was zo smal dat manoeuvreren
met precisie geboden was. Maar het resultaat mag er zijn. De negende wijkt
in exterieur af van zijn acht voorgangers. Zo heeft het laatste exemplaar
een puntdakje gekregen met een keurig gootje en ontbreekt de rolstoellift.
In plaats daarvan
kent de negende
een prachtig
houten veranda
met een
oprijbaan. Het
interieur van de
laatste caravan is
exact hetzelfde
als de andere
acht. De jonge
aanplant voor de
caravan maakt
het plaatje bijna
af. Want zoals
dat gaat met
dure investering;
het financiële plaatje dient voor een deel nog ingevuld te worden. Ondanks

Lay out
Een nieuwe opmaak. Wij van
de redactie, dat wil zeggen
Olaf Stegink van de opmaak,
was een beetje uitgekeken op
de oude lay out van de
nieuwsbrief. Zie hier het
resultaat: het gelikte
professioneel uitziende 25e
exemplaar is een feit. We
hopen dat u er veel plezier
aan beleefd. Zo niet dan
horen we dat graag. Open
voor suggesties staan we altijd.

gulle giften ontbreekt er
nog 20.000 euro. De stichting
is derhalve nog op zoek naar
mensen en bedrijven die een
bijdrage willen leveren aan
deze nieuwe caravan.
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Ontploffing
Het had weinig gescheeld of de acht caravans die al in
Port Grimaud staan waren er niet meer geweest. Ontploft,
opgelost in het niets, weg, verdwenen, uithuilen en opnieuw
beginnen. Maar gelukkig is dat lot de hulpdienst beschoren
gebleven. Wat was er aan de hand? In elke caravan stond een
Senseo koffiezetapparaat van Philips. Apparaten met een
bepaald serienummer waren niet pluis. Enfin u heeft het
allemaal in de krant kunnen lezen. Ook de Senseo’s in de
caravans vielen in de gevarenserie. Terugsturen was het
devies. Wanneer de apparaten klaar zijn is nog niet duidelijk.
Tot die tijd is het weer ouderwets koffiezetten geblazen.

Donateur worden van Stichting TCCd’A?

Harley Davidson

Wilt u donateur van de Stichting Toegankelijke Caravans

Mannen hebben hobby’s om af en toe tijd zonder hun
vrouw door te brengen. Of deze filosofie altijd op gaat weet
ik niet, maar feit is wel dat tijdens het Harley Davidsontreffen op camping Prairies de la Mer 85 procent man was.
Mannen in spijkerbroeken met daarop een zwart t-shirt,
afgekleed met een leren giletje. Daaronder hielden velen een
leven vol gehaktballen en bier verborgen. Anderen kwamen
in keurig outfits met een grijze kop met haar de camping op
geknetterd: de midlife-crisis met helm op. Na enkele rondjes
waarbij het gas veelvuldige en luid opengetrokken wordt,
worden de Amerikaanse machines op de standaard gezet. De
eigenaar haalt een lapje over het chroom en gaat met
nauwelijks verholen zelfgenoegzaamheid op een afstand
genieten van de bewonderende blikken van voorbijgangers.
Zodra het donker wordt klinken er bij de Longbar de eerst
deunen live-muziek, gevolgd door het grote podium dat op

Côte d'Azur worden? Dat kan. U steunt daarbij niet alleen
het goede werk van de stichting, maar ook de Hulpdienst
Cote d'Azur. Voor meer informatie: Jozien Dongelmans;
info@toegankelijkecaravans.nl of 023-5322529. Stichting
Toegankelijke Caravans Côte d’Azur. Rabobank
Flevoland te Lelystad, banknummer: 33.81.10.631

het strand is gebouwd. Na vier dagen is het
dan ineens weer rustig. Pas dan mis je het
rariteitencircus, want niets is zo leuk als kijken
naar mannen die van hun Harley hun hobby
hebben gemaakt en onder luid gejoel hun
achterband over het asfalt laten slippen.

Schilderijen

Een impressie van Port Grimaud door Joyce Houtzagers

In bijna elke caravan hangt inmiddels een
schilderij. We hebben er in vorige nieuwsbrieven
al aan gerefereerd. Het zijn de schilderijen van
Joyce Houtzagers. Zij is reumapatiënte en heeft
met een beperkte ar m- en handfunctie
uiteenlopende werken geschilderd. Zo moet ze
het doek omdraaien om bij de bovenkant te
kunnen met verbluffende resultaten. Omdat ze
nagenoeg blind is heeft ze het intuïtief tekenen
en schilderen tot een kunst verheven. De werken
zijn te danken aan de giften van wijlen Karina
Vroom. Zij liet de stichting geld na. Omdat
zijzelf een liefhebber van kunst was, besloot de
stichting TCCd’A om een deel van het geld op
deze manier te besteden. Het is bedoeling dat in
elke caravan een schilderij van Joyce komt te
hangen met een korte verklaring van het
schilderwerk.
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