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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.

Seizoen 2009 voorbij
Een bijzonder jaar in verschillende opzichten. Niet in de laatste
plaats vanwege de komst van een nieuwe caravan. Plant jes en
struiken eromheen en een pracht ige houten veranda en het lijkt
alsof de Negende er altijd al heeft gestaan.
Het financiële plaatje dient voor een deel nog ingevuld te worden.
Ondanks gulle giften ontbreekt er nog zo’n 10.000 euro. De stichting is
derhalve nog op zoek naar mensen en bedrijven die een bijdrage willen
leveren aan deze nieuwe caravan.
Wel erg spijtig was het aantal annuleringen dit jaar. Mensen die op het
punt stonden om op vakantie te gaan, werden ziek en moesten jammer
genoeg afzeggen. Andere gasten op een reservelijst konden daardoor wel
met vakantie: prettig voor iedereen, want met leegstand is niemand gebaat!

Overstroming
De zee komt naar u toe deze zomer!
Daar leek het even op. Half september
hadden de campinggasten even een
vakantie in zee in plaats van aan zee.
Een wolkbreuk in de bergen zorgde
voor een grote stroom water, takken,
blubber en auto’s richting de Golf van
St. Tropez. Water en blubber wisten
hun weg nog wel te vinden onder de
bruggen door, maar met auto’s en
takken ging het toch wat lastiger. Zij
besloten voor de brug te gaan liggen. Het water ging daardoor over de bruggen en kwam met
liters tegelijk de camping op. Het water steeg tot kniehoogte. ’s Avonds leek de kou een beetje
uit lucht, toen een tweede lading water de camping onder water zette. Schade was er

Merci, Port Grimaud
Na een aantal jaren zoeken
heeft Hans eindelijk een vaste
stek voor de Bon Coeur
gekregen. Ooit lag de boot bij
de achteringang van Port
Grimaud. Doordat het bestuur
van het plaatsje dat niet zag
zitten zwierf de boot van
ligplaats naar ligplaats. En u
raadt het al: uiteindelijk kwam
ie weer op de plek te liggen
waar ie enkele jaren geleden
weg moest. Wij vinden het
allang best en zeggen dan ook
zonder ironie: Merci!

nauwelijks en van persoonlijk leed
was al helemaal geen sprake, want
zo snel als het water kwam, zo rap
was het ook weer verdwenen. Een
geheel nieuwe ervaring voor Hans
en Karin. Het leverde even unieke
als grappige plaatjes op.
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De reis van de Senseo’s
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de Senseoapparaten vanwege ontploffingsgevaar naar de fabriekterug
moesten. Ze zijn inderdaad allemaal in Nederland geweest,
alwaar ze een tijd op hun behandeling gewacht. Maar Philips
stuurde de dozen maar niet waarin ze ver pakt moest worden
en zo kwamen de Senseo’s onverrichter zake terug in ZuidFrankrijk. Na een fikse spoelbeurt zouden ze weer te
gebruiken zijn, want wie wil zijn vakantie nu zonder koffie
doorbrengen! Toch was dit niet het einde van het verhaal:
inmiddels zijn de dozen geleverd en hebben de Senseo’s
wederom een reisje naar Nederland gemaakt! De komende
winter krijgt de fabrikant ze keurig in een doosje opgestuurd
en volgend voorjaar staan ze weer netjes in de caravans.

Donateur worden van Stichting TCCd’A?
Wilt u donateur van de Stichting Toegankelijke
Caravans 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

Rob en de vrouwen
Wie is toch die man met die witte kuif ? Rob! Hij was
dit jaar een nieuw gezicht in het team van hulpdienst Côte
d’Azur. Hij kwam aanwaaien via Joyce, de schilder van de
kunst in de negen caravans. Hij voelde er wel voor om een
tijdje mee te draaien als een steun in de rug voor Hans.
Maar Rob was niet het enige nieuwe gezicht. Juliette bracht
haar stage door in Zuid-Frankrijk en dat is niet
onopgemerkt gebleven. Behalve dat de blonde Westfriese
veel leerde tijdens haar stage, heeft ze ook genoten van het
Zuidfranse leventje.
Niet geheel onbekend was Suzanne. Enkele jaren
geleden liep zij stage en zoals het zo vaak gaat met
stagiaires, kwam zij terug om een paar weken te helpen.
Deze beiden jonge teamleden konden goed met elkaar
opschieten, maar ook met de klanten en leeftijdgenoten
Joyce en Kelly. En wat is er nu leuker dan St. Tropez

leegkopen en ijsjes eten! De camping schijnt
een aantrekkingskracht voor Brabanders te
hebben. Ing rid Hoeksema van de thuiszorg in
het zuiden des lands was actief in september.
Levenslustig en hard werkend, maar ja, dat
accent hè!
En natuurlijk Winny die al een paar jaar
een belang rijke vaste waarde voor het team is.

Beach Party
Een bor rel of barbecue op de camping tussen de
caravans is leuk en gezellig, maar het uitzicht laat te
wensen over. En dat terwijl je na tweehonderd meter toch
een magnifiek uitzicht hebt: bootjes op zee, heuvels op de
achterg rond en niet te vergeten de haven van St. Tropez.
Dus de tafels en stoelen, de borrel en de hapjes in de bak
van de bugg y geladen en naar het strand gereden voor een
onvervalste beachparty. Zowel het Mediter rane decor als
de hapjes en de drankjes vielen in de smaak bij de gasten.
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden! Wij
willen u allen g raag danken voor uw steun en wensen u
bovendien fijne Kertsdagen en een geweldig 2010 toe!
Bestuur STCCdA
Team Hulpdienst Côte d'Azur

Dank!
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