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Zorgeloos op vakantie 

In het Rijk van Nijmegen 

   

Nieuwsbrief 3, uitnodiging kennisevent toegankelijkheid - donderdag 26 maart 
    

 

Dit is een nieuwsbrief van het project Zorgeloos op Vakantie. Het project waarin overheid, 

ondernemers en organisaties samen werken aan een betere toegankelijkheid van 

recreatieve en toeristische voorzieningen in het Rijk van Nijmegen. We delen graag de 

laatste nieuwtjes en activiteiten die er aan komen.  

 

  

 

Kennisevent Toegankelijkheid – donderdag 26 maart 2020 

 

Tijdens het kennisevent nemen we u mee in de belevingswereld van een gast die minder 

mobiel is, slecht zicht heeft of een andere beperking heeft. U krijgt vooral inspiratie en 

praktische tips om de toegankelijkheid van uw locatie te verbeteren. En dat brengt lang 

niet altijd hoge kosten met zich mee! 

  

Programma donderdag 26 maart 2020, van 13.00 tot 17.00 uur  

 Welkom door wethouder Sylvia Fleuren 

 Reisblogger Eelke Droomt vertelt over haar ervaringen. 

Eelke deelt haar reisverhalen op het blog eelkedroomt.nl. Naast informatie over de 

toegankelijkheid van locaties is het een bron van inspiratie voor de doelgroep. 

https://bergendal.us16.list-manage.com/track/click?u=1014a9f608cd4e380d952ea5c&id=ede0f56796&e=6d972e834b
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 Rondleiding door Heuvelrijk Berg en Dal door Rosanne Belgers. 

Afgelopen jaar heeft hotel/groepsaccommodatie Heuvelrijk het Nederlands 

Keurmerk voor Toegankelijkheid mogen ontvangen. Tijdens de rondleiding ziet u 

voor welke oplossingen zij gekozen hebben. 

 Beter toegankelijk, wat komt er allemaal bij kijken? 

Toelichting door een keurmeester van Ongehinderd. Ongehinderd heeft een team 

van keurmeesters die al honderden locaties op toegankelijkheid getoetst hebben. 

De resultaten staan in de app Ongehinderd.  

 Wat kan je morgen al doen? We presenteren en testen een aantal praktische 

oplossingen. 

 Napraten en ervaringen uitwisselen onder genot van drankje en hapje. 

Locatie 

Heuvelrijk Berg en Dal, Wylerbaan 1-c, 6561 KN Groesbeek. 

 

Komt u ook? Graag opgeven vóór 20 maart 2020 door een mailtje te sturen naar 

zorgeloos@bergendal.nl, met als onderwerp ‘Kennisevent Toegankelijkheid’.  

 

 

 

Hoge Nood app 

 

Met de HogeNood app vindt u direct het dichtstbijzijnde toegankelijke toilet met uw 

smartphone. HogeNood laat u de route naar het toilet zien, geeft voorzieningen weer -denk 

aan een rolstoel toegankelijk toilet- en geeft reviews van voorgaande bezoekers. Handig 

voor gezinnen met kleine kinderen, zwangeren, mensen met blaasproblemen en ieder 

ander met hoge nood. Hierbij een oproep aan locaties met een toegankelijk toilet om zich 

aan te melden in de Hoge Nood app (App Store of Google Play). Dit is gratis. En zeer 

gastvrij! 

 

Deze locaties in de gemeente Berg en Dal gingen u al voor: Fletcher Hotel Erica, cafetaria 

Rikken, zwembad de Lubert, de fietstrein, het Vrijheidsmuseum, Kulturhus Den Ienloop, 

Cultureel Centrum De Mallemolen, de Plus in Beek-Ubbergen en het gemeentehuis in 

Groesbeek.  

 

 

mailto:zorgeloos@bergendal.nl?subject=Kennisevent%20toegankelijkheid
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Enthousiaste reacties na training Ongehinderd Gastvrij 

 

Hoe spreek je iemand aan die slechtziend of slechthorend is? Mag je mensen in een 

rolstoel nou wel of niet duwen en dat hurken...is dat nou gastvrij? En hulphonden die zo 

smekend kunnen kijken, mogen die af en toe een knuffel? 

  

Op 28 januari volgden 20 gastheren en gastvrouwen in de gemeente Berg en Dal de 

training Ongehinderd Gastvrij. De deelnemers konden zelf ervaren hoe het is om niets te 

zien of in een rolstoel te zitten. Ook kregen ze praktische tips om een onuitwisbare indruk 

achter te laten op de mindervalide gast. Twee van die praktische tips ziet u hierboven. 

 

Heeft u ook interesse om zo’n training te volgen? Stuur dan een mail aan 

zorgeloos@bergendal.nl. Bij voldoende interesse kunnen wij nog een keer een 

inspirerende training aanbiede 

 

 

Training GOED omgaan met dementie 

 

Heeft u hem al gedaan? De digitale training dementie? Leer dementie herkennen, contact 

maken en iemand op de juiste manier helpen, bijvoorbeeld op straat of in de bibliotheek. 

Met het ezelsbruggetje GOED, dat staat voor Geruststellen, Oogcontact maken, Even 

mailto:zorgeloos@bergendal.nl?subject=Training%20Ongehinderd%20Gastvrij
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meedenken en Dankjewel, leert u stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn wanneer u 

in contact komt met mensen met dementie. 

 

DOE de training via: www.samendementievriendelijk.nl  

 

 

  

 

Testrondje Wijnbouwcentrum 

 

Tijdens de Dag van de Toegankelijkheid in oktober hebben medewerkers en cliënten van 

het Nederlands Wijnbouwcentrum, de WMO-adviesgroep en gemeente Berg en Dal 

verschillende rondjes getest vanaf het Wijnbouwcentrum in Groesbeek. Doel is dat er een 

aantrekkelijke rolstoeltoegankelijke route komt met beleving van de wijngaarden, de 

heuvels en het bos. Het oorlogsmonument van operatie Market Garden, de Glider en 

landwinkel Klein Amerika zijn als stops in de route opgenomen. De route is na de testdag 

wat aangepast, de ‘holle wegen’ op de hellingen waren lastig begaanbaar. Binnenkort 

komt er een foldertje met de routebeschrijving en is de route te downloaden op 

www.zorgeloosopvakantie.nl . Met speciaal dank aan Off the Road Wheelsystems voor het 

lenen van de dikke banden rolstoel en rollator voor de test. 

 

 

https://bergendal.us16.list-manage.com/track/click?u=1014a9f608cd4e380d952ea5c&id=5ed47b2db2&e=6d972e834b
https://bergendal.us16.list-manage.com/track/click?u=1014a9f608cd4e380d952ea5c&id=b34c23fae7&e=6d972e834b
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Testrondje St Walrick 

 

Ook in de gemeente Heumen werd een rolstoeltoegankelijk rondje getest tijdens de Dag 

van de Toegankelijkheid. De route start bij restaurant St. Walrick in Overasselt en slingert 

door het bos naar de Haterse vennen. Het pad is al redelijk goed toegankelijk, maar er 

waren wel wat aandachtpunten zoals de breedte van een hekje, de oversteek over de 

drukke weg en de slechte toegankelijkheid van het uitzichtspunt. 

Staatsbosbeheer, de Gelders Sportfederatie, de ondernemers van St. Walrick en de 

gemeente Heumen gaan er verder mee aan de slag!  

 

 

  

 

Berg en Dal genomineerd voor Wandelgemeente 2020 

 

Supertrots zijn we dat de gemeente Berg en Dal één van de drie genomineerden is voor 

de titel Wandelgemeente van het jaar 2020! 

 

Vanaf 1 april mag iedereen 6 weken lang stemmen via de website tevoetonline.nl. Stemt u 

ook mee? Op de website zorgeloosopvakantie.nl staan nu al twee toegankelijk 

familiepaden. En zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen, volgen er binnenkort meer 

toegankelijke rondjes bij het Wijnbouwcenturm in Groesbeek en St. Walrick.  

 

 

https://bergendal.us16.list-manage.com/track/click?u=1014a9f608cd4e380d952ea5c&id=01c6c6965f&e=6d972e834b
https://bergendal.us16.list-manage.com/track/click?u=1014a9f608cd4e380d952ea5c&id=4126eecefa&e=6d972e834b
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Afscheid projectleider Zorgeloos op Vakantie 

 

Met een dubbel gevoel stopt Sylvie Uenk als projectleider van Zorgeloos op Vakantie. “Het 

is een superleuk en waardevol project waar ik met plezier aan gewerkt heb. De reistijd was 

echter door de werkzaamheden aan de Waalbrug te lang. Daarom heb ik een nieuwe 

opdracht dichterbij huis gezocht. Voor diegene waar ik mee heb samengewerkt: bedankt 

voor jullie enthousiasme voor het toegankelijker maken van een stukje Nederland en graag 

tot ziens!” 

  

Martine Norden, beleidsmedewerker recreatie en toerisme van gemeente Berg en Dal, is 

nu contactpersoon voor het project Zorgeloos op Vakantie. Het emailadres 

is zorgeloos@bergendal.nl.  

 

 

   

 

Colofon 

Het project Zorgeloos op Vakantie is één van de projecten van RvN@. https://rvnhub.nl/ 

 

 

Wethouder Sylvia Fleuren van Gemeente Berg en Dal is bestuurlijk trekker van het project. Martine 

Norden is projectleider Zorgeloos op Vakantie. 

   

  

 

Copyright gemeente Berg en Dal 

Ons e-mailadres is: zorgeloos@bergendal.nl 

 

 

 

Opgeven voor de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar zorgeloos@bergendal.nl 

 

 

 

 

   

 

mailto:zorgeloos@bergendal.nl
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