
 

Zorgeloos op vakantie 
In het Rijk van Nijmegen 

  

Nieuwsbrief 2, Week van de Toegankelijkheid 7 t/m 12 oktober 
  

 

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. 

  

 

 

Week van de Toegankelijkheid 

 

Deze nieuwsbrief van Zorgeloos op Vakantie staat in het teken van de landelijke Week van 

de Toegankelijkheid van 7 t/m 11 oktober 2019. Het doel van de week is toegankelijkheid 



 

positief onder de aandacht brengen. Ook dit jaar doen we in het Rijk van Nijmegen weer 

mee! We organiseren twee activiteiten waar u van harte voor bent uitgenodigd. 

 Dinsdag 8 oktober: training Ongehinderd Gastvrij 

 Woensdag 9 oktober: Landelijke testdag 

 

 

Thema 2019 = Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt 

  

Voor de meeste mensen is het heel gewoon: je vrije tijd zelf invullen, dingen doen die je zelf 

wilt doen. Voor bijna 20 procent van de mensen is dit niet vanzelfsprekend. Dit heeft alles 

te maken met de toegankelijkheid van bijvoorbeeld musea, horeca, sportclubs, 

attractieparken en natuurgebieden. 

Die kan beter. Er zijn genoeg voorbeelden waar het al goed gaat! De Week staat dit jaar 

daarom in het teken van toegankelijk recreëren en doen wat je zelf wilt. 

 

 

Training Ongehinderd Gastvrij - dinsdag 8 oktober 

 

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? 

  

In de training Ongehinderd Gastvrij behandelen we wat toegankelijkheid is, maar vooral 

hoe je als gastheer of -vrouw een goede indruk kunt achterlaten op je (mindervalide) gast. 

En hoe je met een klein gebaar de dag van een ander nog mooier kan maken.  

  

Deze training is exclusief voor deelnemers aan de Toegankelijkheidstoets door 

Ongehinderd. Maar mocht u interesse hiervoor hebben, stuur dan een mailtje naar 

s.uenk@bergendal.nl. Dan gaan we kijken wat er mogelijk is. 

 

mailto:s.uenk@bergendal.nl


  

 

Landelijke testdag - woensdag 9 oktober 2019 

 

Op deze dag testen we met zoveel mogelijk mensen verschillende vrijetijdslocaties op 

toegankelijkheid. De resultaten zetten we in de app van Ongehinderd. 

We starten vanuit het Wijnbouwcentrum in Groesbeek. Met een dikke banden rolstoel en 

een dikke banden rollator verkennen we de paden rondom het Wijnbouwcentrum. We lopen 

en rollen langs de wijngaarden, het monument the Glider en het Groesbeekse Bos. Ook 

gaan we nog naar een museum en een hotel. 

 

Wie doet er mee? 

Iedereen is welkom. Het maakt niet uit of u wel of geen beperking heeft, het is ook 

interessant u in te leven in deze groep. Ook mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen 

kunnen problemen ervaren bij de toegankelijkheid van een gebouw. 

Het beoordelen van de locaties wordt gedaan via een app op uw smartphone. Heeft u geen 

smartphone? Dan kunt u samen met iemand anders een locatie beoordelen. 

  

Opgeven graag vóór 1 oktober door een mailtje te sturen naar Joep van Oss 

viaJ.v.Oss@bergendal.nl met als onderwerp ‘Testdag Toegankelijkheid’. 

 

 
 

 

https://app.ongehinderd.nl/Municipality/Details/162
mailto:J.v.Oss@bergendal.nl?subject=Testdag%20Toegankelijkheid

