Handicamp Nieuwsbrief 1, mei 2016

Op vrijdag 20 mei om 20:00 uur werd ons weekend geopend door
Jan Tervoort onze voorzitter. Omdat het weer wisselvallig was
vond ons eerste koffie rondje plaats in het gebouw van de
camping de Reeënwissel, Niels Hogenboom had die middag nog
extra reclame gemaakt voor Handicamp, dit korte interview op
NPO 2 is geplaats op onze facebook site Handicamp tips en
tricks.
Na een korte uitleg door onze penningmeester Richard Hogenboom
over onze Financiële situatiegingen wij verder met een “American
Party” dat wil eigenlijk gewoon zeggen: gezellig bijpraten onder het
genot van een knabbeltje en een drankje.

Zaterdag morgen om 09:00 uur viel er al wat actie te bespeuren bij
het bestuur en de diverse vrijwilligers (wat moeten wij toch zonder
vrijwilligers, hartelijk dank!) om de open dag voor te bereiden.
Tenten werden in gereedheid gebracht Koffie werd gezet en het
door iedereen bestelde mooie weer werd ook op tijd bezorgd. Dit
jaar waren er zes Standhouders die hun product presenteerden en
met succes de schatting is dat er rond de 60 geïnteresseerden zijn
langs geweest op de open dag. Dit jaar gaven veel bezoekers aan dat
zij van onze open dag hoorden via Facebook met onder andere dank
aan De Wheelchair maffia die onze oproep heeft verspreid. Al met al
is de aankondiging voor de open dag zo`n 5000 ( vijfduizend ) maal
gedeeld en bekeken.

Om 10:40 werd onze open dag geopend door wethouder Gert Jan
Bent, de wethouder was erg geïnteresseerd in hoe wij met elkaar
met heel veel plezier kamperen. Hij vatte kort samen dat wij
deden aan goed Noaberschap, zoals ze dat in Drenthe noemen,
het gewoon met elkaar en voor elkaar zorgen.
Om 12:15 was er een demonstratie hulphond, Victor liet samen
met Caroline Vink zien hoe zij door Victor geholpen wordt in haar
dagelijks leven ook Twan, Jacintha, Rick en Bas deden mee aan
de demonstratie. Wilt u meer zien van Victor en Caroline, kijk
dan gerust op de Facebook pagina van Hulphond Victor. Na deze
demonstratie was het de beurt aan onze Hoofd act van de
middag de driestroom band Jukebox. Deze band heeft een mooi
gemixt repertoire neergezet, voor ieder wat Wills,
Nederlandstalig, Engels en Rock een fantastische band.
Rond 16:30 was de band uitgespeeld en maakte iedereen zich
langzaam op om richting het buffet in het restaurant te gaan.
Ook deze keer was het een chinees buffet prima! Het enige
probleem wat zich voor deed was de uitval van de softijs
machine, de mensen die geen softijs hadden gekregen kregen
later van de camping eigenaar een waterijsje, wederom prima
geregeld.
En drukke dag en een gezellig diner was het nu Disco time met Dj
Jungle en consorten… Jeugd commissie petje af en volgend jaar
weer?
Rond een uur of tien werd het geluid uitgedraaid en kwam er een
einde aan een fantastische Relaxte Handicamp open dag.

Zondagmorgen om 07:30 begon voor de meeste vertrekkende
Handicampers de dag. Bij diverse equipes zag men al vroeg
activiteit.
Om 11:00 begon de Brunch in het restaurant, wederom een
woord van dank aan onze onvermoeibare vrijwilligers, als
afsluiting van een bijzonder geslaagd Handicamp weekend.
Om onze Facebook pagina: Kamperen met een Handicap tips en
trics nog meer in de belangstelling te zetten vragen wij aan
iedereen om de pagina zoveel mogelijk te vullen met relevante
zaken en zoveel mogelijk te delen. Op deze manier vergroten wij
het bereik van de pagina en kunnen we andere mensen misschien
overhalen om een keer met een weekend mee te doen.
Volgend jaar bestaat Handicamp 30 jaar, een oproep aan
iedereen om oude foto`s, dia`s of film materiaal ter beschikking
te stellen, om een terugblik naar vervlogen jaren mogelijk te
maken, u kunt uw bijdragen via een van de bestuursleden aan
melden.
Het eerst volgende weekend van Handicamp vindt plaats in
Dalfsen en wel op 19, 20 en 21 mei op camping Starnbosch een
voorproefje is te bekijken op www.starnbosch.nl
Nog een laatste oproep aan alle deelnemers, wij staan open voor
alle ideeën om onze financiële situatie te verbeteren. Ook input
over hoe wij het weekend kosten dekkend kunnen krijgen zijn van
harte welkom.

Als u moeite heeft om deze nieuwsbrief te lezen, schrijf of mail
mij dan, ik zorg dan voor een exemplaar zonder foto.
Rest mij u te bedanken voor het bijzonder geslaagde weekend
Namens het bestuur van Handicamp,

Jean-Luc Stroom (secretariaat)

