
 

Zorgeloos op vakantie 

In het Rijk van Nijmegen 

   

Nieuwsbrief 5, januari 2021 
    

 

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

ondernemers en andere 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. Heeft u ideeën of suggesties? Neem contact op via 

zorgeloos@bergendal.nl.   

 

  

 

 

Voordat we de inhoud induiken, willen we eerst alle zorginstellingen en ondernemers heel 

veel sterkte wensen voor de komende periode. We realiseren ons dat het, door extreme 

drukte of juist stilte, moeilijke tijden zijn. Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

Houd vol! 

 

Vanuit Zorgeloos op Vakantie willen we de toeristische sector ondersteunen met o.a. een 

aantal extra marketingactiviteiten. Zodat, als het weer mag, bezoekers onze regio weten te 

vinden.  

 

mailto:zorgeloos@bergendal.nl


 

Grootste Handbike-event komt naar Rijk van Nijmegen 

 

De HandbikeBattle vindt op 11 juni plaats in Nijmegen en Berg en Dal met zo’n 125 

deelnemers. Het is een fantastische wedstrijd waarbij de deelnemers zowel fysiek als 

mentaal grote overwinningen behalen. Normaal gesproken is dit evenement in Oostenrijk, 

maar door corona blijven we dit jaar in Nederland. Natuurlijk is onze heuvelachtige en 

gastvrije regio hiervoor erg geschikt. Samen met de organisatie kijken we hoe we ons 

toegankelijke aanbod zo goed mogelijk zichtbaar kunnen maken via 

zorgeloosopvakantie.nl en Ongehinderd. Zodat de deelnemers én de hele entourage ons 

weten te vinden. 

 

Dit filmpje geeft een mooie indruk van het evenement.  

 

 

Marketing activiteiten 2021 

 

De HandbikeBattle gaat voor veel zichtbaarheid en bekendheid van onze regio zorgen. 

Maar we zetten dit jaar ook nog andere marketing activiteiten op! 

 

Wat gaan we zoal doen?  

 We gaan i.s.m. Visit Nijmegen een artikel posten met leuke toegankelijke tips in het 

Rijk van Nijmegen en promoten bij de doelgroep via social media. Daarnaast is de 

SEO (Search Engine Optimization) van onze webpagina onlangs verbeterd. 

Hierdoor zijn we nog beter vindbaar voor onze doelgroep. 

 Het Rijk van Nijmegen en Berg en Dal krijgen dit jaar bezoek van twee influencers: 

Eelke droomt en Wheelchair Maffia. 

 We zijn in gesprek met Supportmagazine (bereik 100.000) om ons aanbod onder 

de aandacht te brengen. 

 De gemeente Berg en Dal maakt een aantal toegankelijke wandelroutes bereikbaar 

via de app Ongehinderd. Hiermee worden de routes zichtbaar bij de 120.000 

gebruikers van deze app. 

 

Wilt u meeprofiteren van al deze activiteiten? Zorg er dan voor dat uw toegankelijke 

aanbod (routes, ondernemers) wordt opgenomen op zorgeloosopvakantie.nl. U hoeft niet 

https://bergendal.us16.list-manage.com/track/click?u=1014a9f608cd4e380d952ea5c&id=772aa72a3d&e=6d972e834b
https://bergendal.us16.list-manage.com/track/click?u=1014a9f608cd4e380d952ea5c&id=4206a1f9d8&e=6d972e834b
https://bergendal.us16.list-manage.com/track/click?u=1014a9f608cd4e380d952ea5c&id=5190e89535&e=6d972e834b


 

100% toegankelijk te zijn om mensen met een beperking te ontvangen. Zie ook het blog 

drie meestgehoorde misvattingen over toegankelijk toerisme van projectleider Tessa 

Groenen op pretwerk.nl. 

 

Wilt u een van de influencers ontvangen of heeft u andere vragen: 

zorgeloos@bergendal.nl  

 

 

  

 

Nieuwe rolstoeltoegankelijke routes: Nijmegen en Heumen 

Er zijn verschillende nieuwe rolstoeltoegankelijke routes. Zo hebben de gemeente 

Heumen, Staatsbosbeheer en Gelderse Sport Federatie eind 2020 samen een nieuwe 

rolstoeltoegankelijke route gerealiseerd door de Overasseltse Vennen. De feestelijke 

opening wordt nog gepland. 

En heeft u gezien dat de Walk of the Town in de binnenstad van Nijmegen (de groene lijn) 

een aangepaste route heeft voor mindervaliden? Een aanwinst voor de regio! 

De nieuwe routes zijn natuurlijk te vinden op zorgeloosopvakantie.nl 

 

 

https://bergendal.us16.list-manage.com/track/click?u=1014a9f608cd4e380d952ea5c&id=fdd15bc0c2&e=6d972e834b
mailto:zorgeloos@bergendal.nl
https://bergendal.us16.list-manage.com/track/click?u=1014a9f608cd4e380d952ea5c&id=9262fd610d&e=6d972e834b


 

Gezocht: onvergetelijke uitstapjes in de regio 

 

Maradijs Vakanties is op zoek naar uitstapjes in de regio. Maradijs is een organisatie met 

een accommodatie in Beek-Ubbergen. Eigenaresse Joyce Vanes organiseert 

themavakanties voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals de 

Bak&Kookvakantie, de Beauty&Relaxvakantie of de Theater&Musicalvakantie. 

  

Joyce: ‘Het is niet altijd makkelijk om locaties te vinden waar we welkom zijn. Vaak zijn 

mensen wat huiverig. Als we eenmaal geweest zijn, zien ze dat hun vooroordelen 

onterecht waren. Dan hebben zij én onze gasten het juist geweldig leuk gehad.’ 

  

Lijkt het u leuk om de gasten van Maradijs te ontvangen? Bijvoorbeeld door een 

rondleiding te geven door uw restaurantkeuken of bakkerij? Of bent u bijvoorbeeld 

nagelstyliste of theatermaker? Neem gerust contact op om vrijblijvend kennis te maken via 

info@maradijs.nl of kijk op Maradijs.nl.  

 

 

 

Ander kort nieuws 

 

Volgens de UNWTO biedt het inspelen op toegankelijk toerisme kansen op een sneller 

herstel uit de coronacrisis. 

 

Gemeente Druten werd eind vorig jaar gekozen tot meest ‘openbaar-toiletvriendelijke’ 

gemeente van Nederland. Openbare toiletten zijn erg belangrijk voor een winkelgebied. 

Via de hoge nood app kunnen ondernemers of andere organisatie simpel en gratis hun 

toilet aanmelden. Zo kunnen mensen makkelijk een openbaar toilet vinden. En ze zien 

meteen welke voorzieningen er aanwezig zijn (verschonen, mindervaliden toilet, etc.). 

Meer info op de website van Hoge Nood.   

 

Projectleider Tessa Groenen schrijft over de drie meestgehoorde misvattingen over 

toegankelijk toerisme op pretwerk.nl. 

 

Het project Zorgeloos op vakantie is aangesloten bij de landelijke Community Toegankelijk 

Dagje Uit. We bekijken of we een pilot regio kunnen zijn binnen de community.  
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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. Tessa 

Groenen is projectleider Zorgeloos op Vakantie.  

  

 

Copyright gemeente Berg en Dal. Ons e-mailadres is: zorgeloos@bergendal.nl 

 

 

Opgeven voor de nieuwsbrief kan hier.   
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