Juni 2020

Bekijk de webversie

Hier is de vernieuwde nieuwsbrief van onze vereniging! Na lange tijd is de nieuwsbrief
terug van weg geweest. We willen jullie namelijk graag up-to-date houden van alle
nieuwtjes en ontwikkelingen binnen onze mooie vereniging.
Helaas zitten de reizen voor 2020 er op. We richten ons op 2021, want stil zitten, dat gaat
aan ons voorbij.
Een greep uit onze agenda:
- De nieuwe website is online. Neem een kijkje op www.vgw-online.nl
- Supportbeurs in Utrecht verplaatst naar najaar 2020
- Aanmelden voor de reizen van 2021
- Open Dag in Huizen 5 september 2020
- Skilessen 2020 - 2021
- Algemene Ledenvergadering op 11 oktober 2020 (nadere informatie volgt)
- Vrijwilligersdag 13 december 2020 (nadere informatie volgt)
Attentie: De ontwikkelingen rond het coronavirus kunnen consequenties hebben
voor de najaars- en volgend voorjaarsactiviteiten van de VGW, zoals de geplande
reizen en de voorbereidingen daarvoor. Uiterlijk 1 november 2020 neemt het
bestuur van de VGW een beslissing over het al dan niet doorgaan van de reizen
in 2021.
Laat je hierdoor niet weerhouden maar geef je alvast op!

Van de voorzitter
Als deelnemer kwam ik (Peter Nijman) in 2013 in aanraking met de VGW. Vanaf dag één
heb ik vol bewondering gekeken naar en genoten van alle hulp die geboden werd. Echt
ontzettend fijn dat ik als mindervalide mijn passie voor het skiën weer heb kunnen
oppakken. Tijdens de reis voelt het of je thuiskomt. De groep deelnemers en vrijwilligers
is gewoon één grote familie. Iedereen, van begeleider, hoteleigenaar, skileraar tot
deelnemer, is na een week opgeladen met positieve energie voor weer een jaar. Nu, 5 jaar
later, ben ik in staat om weer gezellig met mijn eigen gezin te gaan wintersporten. Er gaat
immers niets boven je eigen gezinnetje. Omdat ik toch betrokken wil blijven bij deze
geweldige club heb ik de vraag: “Peter, wil jij voorzitter worden van de VGW?” met JA
beantwoord. Ik ben hier trots op en zal me de komende jaren vol enthousiasme en passie
inzetten voor de vereniging. Hiernaast wil ik me ook in de sneeuw nuttig gaan maken en
zal ik me laten scholen tot skileraar. Leuk om deze vereniging, de VGW, te helpen. De
nieuwsbrief wordt een nieuw leven ingeblazen door onze pr-commissie. Dit initiatief
omarmen wij als bestuur natuurlijk volledig.

Supportbeurs 2020
De Supportbeurs is een evenement dat je niet mag missen. Een keer per twee jaar, in de
Jaarbeurs te Utrecht. Normaal gesproken vindt deze beurs plaats in het voorjaar.
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus en de
aanvullende maatregelen van het kabinet, wordt de beurs verplaatst van 13 tot en met 16
mei 2020 naar 21 tot en met 24 oktober 2020.
De VGW presenteert zich samen met de volgende verenigingen: Ski-Uniek,
Stoerwinterweken, SWG en The Ski is the Limit. De VGW richt zich op het bekender
maken van het aangepast wintersporten. Voor deze beurs zijn we op zoek naar
begeleiders en enthousiaste vertellers! Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar:
pr@vgw-online.nl
Wil jij onze stand bezoeken en de rest van de supportbeurs?
Meld je dan aan via de button en ontvang gratis entreekaarten!
Gratis aanmelden Supportbeurs 2020

Volwassenen Zittende reis 2020

Volwassenen Staande reis 2020

Van 11 januari tot en met 18 januari 2020
vond de volwassenen zittende reis plaats.
Op 10 januari vertrok een volgepakte
touringcar vanuit Leusden naar Maria
Alm. Hein van der Zande (70 jaar,
deelnemer in een bi-unique) deed verslag
van de reis.

Op vrijdag 10 januari was het zover: de
leukste week van het jaar kon weer
beginnen. Waar het vorig jaar nog even
spannend was of we met de grote
hoeveelheid gevallen sneeuw wel op
vakantie konden, waren de
omstandigheden dit jaar optimaal. De zon
zou de hele week schijnen, dus de
sneeuwbril kon in de tas blijven. Toch
hoefden we voor de sneeuwcondities niet
te vrezen. De weken voor onze vakantie
was er namelijk veel sneeuw gevallen. Er
lag dus genoeg sneeuw op de pistes om
te kunnen skiën en zelfs in het dal was
het nog een beetje wit. Dat maakte dat
we deze week echt konden genieten met
een grote G.

"Leusden, koffers bij de bus, plekje
zoeken en op weg. Heerlijk druk in de
bus, een opgewonden stemming. Na de
chauffeurswissel even voorbij Keulen
wordt het rustig…. Jos bestuurt de bus
voortreffelijk, bij de tussenstops geholpen
door de bus oudste en zijn collega’s. Dan
sneeuw, je hart gaat sneller kloppen.
Uitladen, kamer zoeken en even
uitpuffen. Verder kennismaking,
groepsindeling en andere weetjes. Op tijd
naar bed.
Een hele week in de zitski op de sneeuw,
in de lift, de gondel, afdalingen, iedereen
een persoonlijk begeleider, en leren,
iedere dag weer meer. renzen verleggen,
van langzaam naar snel en van snel naar
langzaam, rustig en beheerst. Vast, los,
aan de leidsels. Een slalommetje
meepakken. Wauw, kicken, genieten en
trots op wat je bereikt in je zitski. De ski
show zelf en het er aan meedoen,
geweldig! Lol, pret en doorgaan waar
anderen soms stoppen.
Na een week weer huisje toe. De week
vloog om. In de bus is het rustig.
Iedereen geniet na van een fantastische
week."
Lees hier het verhaal van Hein

En wat hebben we genoten! Van het skiën
zelf uiteraard, maar ook van de après ski,
de beerpong, de karaoke, de pubquiz en
het gezellige eindfeest bij Hotel
Alphenhof. Doordat veel van deze
activiteiten samen met de andere reis
plaatsvonden, was er veel interactie
tussen de reizen. Elk jaar merk je dat die
interactie groter wordt en dat is geweldig.
Los van de georganiseerde festiviteiten
hadden we ook andere bezigheden, zoals
het voeren van goede gesprekken, niet
meer bijkomen van de slappe lach of
lekker relaxen in de sauna en zo kan ik
nog wel even doorgaan. Daarnaast werd
er dit jaar fanatiek gepuzzeld, want de
meegebrachte puzzel van 1000 stukjes
moest toch echt af. Er kwamen steeds
meer mensen helpen om deze missie te
volbrengen en daardoor is het ook
gelukt.
Samenvattend was het een fantastische
week qua ski omstandigheden en ook
alles daaromheen was top. Ik wil de
reisleider, docenten en medereizigers hier
ook hartelijk voor bedanken. Want zonder
hen is dit niet mogelijk. Op naar volgend
jaar! Wanneer mogen we weer?

Lees hier het hele verslag!

Jongerenreis 2020
Van 1 februari tot en met 8 februari 2020 vond, in Vigo di Fassa (Italië), de jongerenreis
plaats.
"Het was wéér een week waarin er ontzettend veel werd geknuffeld en gelachen."
Aldus Justin Deckers, een deelnemer die samen met
zijn broers (welk ook begeleiders zijn) er dit jaar weer
bij was! "Ik kijk vanaf het moment dat deze reis
eindigt al uit naar de volgende Jongerenreis die pas
een jaar later, in de volgende winter, plaats vindt.
Tijdens de Jongerenreis draait het om iets dat ze
'skiën' noemen, maar voor mij is het zó veel meer dan
alleen 'skiën'. Waar het voor mij om draait is juist die
100% onvoorwaardelijke liefde en gezelligheid die als
een vuurrode draad door de hele reis loopt. En wat ik
dan het meeste zie zijn al die in rode jassen geklede
poppetjes die de hele tijd druk iedereen begroeten,
helpen, jassen aan doen, zonnebrand opsmeren,
veters strikken en alle anderen omhoog helpen de bus
in. Ik heb deze week met een grote groep
geskied. Aan het einde van de skidag begint dan wat
de rode poppetjes het 'apres-skiën' noemen. De
Jongerenreis 2020: Het was me er eentje. Het enige
dat ik niet snap is dat het altijd maar een week duurt.
Waarom kan mijn hele leven niet gewoon een grote
apres-ski zijn? Kon ik maar 'praten' dan kon ik mijn
broers dat uitleggen. Ik knik altijd met mijn meest
beteuterde gezicht wanneer mijn broers zeggen dat
we weer naar huis gaan, uiteindelijk heb ik ook niet
zoveel keus."
Wil je het hele verhaal van Justin lezen?
En ontdekken wat hij deze reis nog meer mee heeft gemaakt.
Klik hier en lees meer!

Kinderreis 2020
Met 43 deelnemende kinderen, hun ouders, broertjes, zusjes en de 43 vrijwilligers van de
VGW hebben wij van 29 februari tot 6 maart weer een superleuke en mooie week gehad in
Maria Alm. Met z’n allen hebben we weer genoten.
Alle kinderen hebben alle dagen kunnen (zit-)skiën of snowboarden. De ene keer was het
mooi weer en de andere keer hadden we flinke sneeuwbuien, we hebben alles gehad. De
kinderen (en vrijwilligers) hebben veel geleerd en ook erg veel plezier gehad..
Tijdens de kinder-après-ski was het een groot Disney-feest. Iedereen had zich mooi
uitgedost.
Op de laatste dag hebben de gezellige borrel bij Alpenhof met elkaar kunnen terugkijken
op een fantastische week en zijn we weer begonnen met uitkijken naar volgend jaar.
Maaike Hanegraaf (Reisleider kinderreis)

Opening inschrijvingen!
Skilessen

Wintersportreizen 2021

In het najaar geeft de VGW skilessen op
het complex van Wolfskamer Wintersport
in Huizen, en wel in twee cycli van
achtereenvolgende zaterdagen. De eerste
cyclus loopt van 10 oktober tot en met 7
november 2020, de tweede van 14
november tot en met 5 december, én de
vijfde les is op 19 december 2020.
Inschrijven kan vanaf 1 juli 2020.

Ook in 2021 organiseert de VGW de
bekende wintersportreizen. De
inschrijving hiervoor start op 1 juli 2020.
Via onze vernieuwde website kun je meer
informatie over de reis vinden die jou
interesseert!
Kinderreis
Jongerenreis

Meer informatie over de skilessen
Volwassenenreis staand
Volwassenenreis zittend
Gevorderdenreis

Aanschaffen eigen aangepast skimateriaal
Voor VGW leden die plannen hebben aangepast skimateriaal aan te schaffen: het kan
voordelig zijn om even contact op te nemen met Luc Flamand, materiaalcommissie
(materiaal@vgw-online.nl). Bij bestelling via de materiaalcommissie is het vaak mogelijk
om korting op de aanschafprijs te bedingen. Luc gaat binnenkort voor de Stichting voor
Gehandicapte Wintersporters (SGW) Dynamique zitski’s aankopen. Ben je van plan een
Dynamique aan te schaffen laat het even aan Luc weten!

Open Dag
De zomerzon staat nog hoog aan de hemel. Dé tijd voor kampeervakanties, gezellig eten
in de tuin, een koel glas wijn of een pilsje erbij. Geen mens die nu aan wintersporten
denkt. Toch staat het skiseizoen van de VGW alweer voor de deur. Iedere jaar organiseren
we aan het einde van de zomer de Open Dag; dan begint VGW-skiseizoen. De Open Dag
wordt op 5 september 2020 gehouden op de borstelbaan van de Wolfskamer Wintersport
te Huizen. Meer informatie kan je vinden op de website onder Activiteiten -> Open Dag.
Of nog makkelijker door op de foto hier onder te klikken!

Even voorstellen... De PR-Commissie
Bianca Postma
Ik ben Bianca Postma, 40 jaar en woon met
mezelf in Den Haag. Ik ben geboren met
een open ruggetje en dus al m'n hele leven
gehandicapt. Ik ben niet opgegroeid in een
familie waar wintersport een ding was. Maar
toen ik er 10 jaar geleden aan heb mogen
proeven wist ik één ding zeker, dit wil ik
vaker doen! En ik ben heel blij dat de VGW
de plek is geworden waar ik terecht ben
gekomen. Vanaf dag één voel ik me weer
thuis! Alles wordt uit de kast gehaald om mij
een gevoel van onafhankelijkheid en
meedoen te laten ervaren. Ze stimuleren mij
er alles uit te halen wat erin zit. Ik wilde
graag iets terug doen en dat is mijn
deelname aan de PR-commissie geworden!
~ Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk wel dat ik het kan ~

Claire Overweg - Galbraith

Robin Fuchs

Het was alweer 12 jaar geleden dat ik
voor het laatst staand had kunnen skiën,
toen ik in 2018 kennis maakte met de
VGW tijdens de Para Snow dag in
Zoetermeer. Nooit gedacht ooit weer te
kunnen skiën na een diagnose MS. Ik
voelde me gelijk thuis bij deze
familie. Door de VGW zijn heel veel
nieuwe deuren voor opengegaan. Zo
leerde ik dat je ondanks je handicap heel
veel dingen nog wel kan maar met
aanpassingen. Ik ben weer wedstrijden
gaan rijden met mijn paard Vince.
Door een interview met de radio over
mijn wintersportvakantie met de VGW,
heb ik een eigen radioprogramma bij een
regionale zender.

Via Sven Thijssen, mijn vriend, heb ik de
VGW leren kennen. Vol enthousiasme
vertelt hij ieder jaar weer over de reizen,
met in het bijzonder de jongerenreis.
Aangezien ik zelf geen pro ben op de piste
en mij toch graag voor de vereniging
wilde inzetten, heb ik vorig jaar
(2019) augustus besloten om deel te
nemen aan de PR-Commissie. Zo hopen
wij jullie verder van leuke, nieuwe
informatie, foto's en activiteiten te
voorzien!

~ Possibility Thinking ~

Jessica Blaak

Hein van der Zande

Tijdens de Open Dag 2018 in Snowworld
Zoetermeer, maakte ik kennis met het
zitskiën. Er ging een wereld voor mij
open. Dankzij een vriendin ben ik bij de
VGW-reizen terecht gekomen, waarvoor ik
haar nog steeds dankbaar ben. Vorig jaar
ging ik voor het eerst mee naar Maria
Alm, week lang genieten. En niet het
gevoel hebben dat je anders bent, door
beperking of ziekte, want iedereen heeft
zijn eigen verhaal. Na de vraag om
versterking ben ik bij de PR-commissie
terecht gekomen, en help ik bij de
ondersteuning op het ICT vlak.

Ruim een jaar geleden is mijn linkerbeen
tot boven de knie geamputeerd. Samen
met mijn partner Els ben ik op zoek
gegaan naar mooie dingen in het leven en
uitdagingen die het aangaan (meer dan)
waard zijn. Eén heb ik er inmiddels
gevonden. Een ‘oude’ hobby oppakken
maar dan net even anders: zitskiën. Via
een tip kwam ik bij de VGW terecht. Mijn
gezicht kende een hele week een lach van
oor tot oor. Ik ga er niet meer weg! Ik
ben communicatie- en tekstgericht. En ga
hiermee bijdragen aan de uitingen van de
VGW.

~ Hakuna Matata ~
(no worries)

~ Alles stroomt, niets blijft hetzelfde ~

Word nu sponsor van de VGW!
De reizen van de VGW worden voor een groot deel door sponsoren mogelijk gemaakt. We
zijn hier heel erg dankbaar voor en kunnen onze sponsoren dan ook heel goed gebruiken.
Wist je dat bijvoorbeeld de skimaterialen waarvan de deelnemers gebruik maken, zo'n
5.000 euro per stuk kosten?
Ken je iemand die de VGW zou willen sponsoren? Laat het weten! Elke donatie, elk
sponsorbedrag is welkom!
Inmiddels is het eerste sponsorbedrag binnen. Johan Godfried kreeg voor de
VGW een donatie van € 1.000,-- van het ING Nederland fonds voor Medewerkers.

Gezocht! Beeldmateriaal
Zoals je weet hebben wij onlangs de vernieuwde website gelanceerd. Wij zijn op zoek naar
leuke foto's en filmpjes! Heb jij iets leuks in je herinneringenboek zitten? Stuur dit ons dan
snel toe! Als wij dit mogen gebruiken voor onder meer promotiedoeleinden ontvangen wij
ook graag een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier. Dit formulier kun je hier
vinden.

Vereniging van Gehandicapte Wintersporters
Lasserstraat 192
2321 PV Leiden
(071) 5125987
info@vgw-online.nl
Bezoek onze website

Privacybeleid & Disclaimer

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u pr@vgw-online.nl toe aan uw adresboek.

