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Beneden-leeuwen: Het is alweer begin augustus. De 

meeste van ons genieten nog van de vakantie. Voor 

sommigen zit het er weer op. Hopelijk  ook voor 

allen dit jaar een fijne vakantie. Voor de organisatie 

alweer de hoogste tijd voor  het startsein voor de 

sponsoractie  2016 (17e jaargang).  Nog  4 weken te 

gaan en dan is het weer zover. Op zondag 4 

september a.s. wordt weer de inmiddels traditionele 

Maas en Waalse dijkensport [v/h loop] gehouden. 

Dit prachtige evenement in onze gemeente is 

inmiddels uitgegroeid tot een grote landelijke 

meerdaagse sportmanifestatie. 
 
De stichting Adcrie’s Dijkenloop Gehandicapten 

met Initiatiefnemer Adrie Kooijmans als boegbeeld 

heeft zich al 16 jaar met succes ingespannen om 

rond de Maas en Waalse Dijkenloop sponsorgeld te 

verzamelen  ten behoeve van het tastbaar verrassen 

van de regionale jongeren met een lichamelijke 

beperking en chronisch zieke jongeren. Het succes 

resp. jullie beleving van de aangeboden activiteiten  

en de brede warme ondersteuning van de Maas en 

Waalse Samenleving  motiveren tot voortzetting. In 

16 jaar is het jaarlijkse sponsorresultaat gestegen  tot 

ca  € 15.000. 
   

Activiteiten 2016  

De paascruise, het Weekend  Beetsterzwaag en de 

sportinstuif  waren weer succesvol.  De beleving en 

kenmerkende saamhorigheid van het afgelopen jaren 

maken het zelfs voor de organisatie een feest. Het 

weekend  [het actie-paradepaardje]  kenmerkend 

door  de bijzondere invulling op een schitterende 

locatie via sport, spel en entertainment. De Lente-

cruise [mede mogelijk gemaakt door Moeke 

Mooren] is een kennismakingsactiviteit voor nieuwe  

deelnemers. Hiertoe worden de regionale 

instellingen uitgenodigd. Bewoners, medewerkers en 

vrijwilligers [ca 80 p.] genoten van een heuse cruise 

met een hapje en drankje onder de vrolijke muzikale 

klanken van Huib.  

De 11e editie van de paracruise moesten we dit jaar 

annuleren  omdat we het niet langer verantwoord 

vonden om rolstoelers met 'n takel aan boord te 

zetten. We wilden graag deze activiteit  ook 

toegankelijk houden voor rolstoelers. Pogingen om 

dit mogelijk te maken door inzet van pont of pontons  

lukten op het laatste moment niet. Samen met WSV 

de Gouden Ham hebben we besloten dit jaar te 

annuleren en volgend jaar te kijken hoe we een 

betaalbare oplossing kunnen vinden. 

In de loop van de tijd  misten we de uiterst gezellige 

wateractiviteit en begon het tocht weer te borrelen 

om dit jaar toch iets op het water te organiseren. 

Intussen hebben we samen met Riverside Outdoor-

events een verrassende gezellige varende picknick in 

de steigers staan.  Deze activiteit vindt plaats op 

zondag 28 augustus 2016.  jullie hebben allen op 27 

juli een uitnodiging ontvangen. Er hebben zich 

inmiddels al een mooi aantal deelnemers opgegeven. 

Graag ontvangen we je aanmelding uiterlijk  21-8-

2016.  

Voor  dit jaar staan nog het vervullen van  2 wensen 

op het programma. Van  De Waal autogroep hebben 

we als sponsoring 2015 een weekend Cabrio-rijden.  

Met dit prachtige arrangement willen we graag  een 

chronisch zieke jongere uit de regio Maas en Waal 

verrassen. Bent of kent u een chronisch zieke 

jongere  met 'n wens om 'n weekend in zo'n 

prachtige cabrio te rijden dan ontvangen we graag 

een aanvraag voor deze wensvervulling  
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ACTIE 2016 

Het succes van de  activiteiten voor zowel 

deelnemers als voor de begeleidende vrijwilligers 

motiveren ons om door te gaan met sponsoractie 

2016 [17e jaargang] om zodoende de jongeren met 

een beperking uit de regio West Maas en Waal ook 

komend jaar weer tastbaar te kunnen verrassen. Een 

deel van de opbrengst zal wederom worden besteed 

voor de vervulling van wensen voor chronisch zieke 

jongeren en een instelling die dienstbaar zijn voor de 

doelgroep. 

Evenals het vorig jaar kent 2016 wederom een 

vliegende start  en we kunnen verheugd reeds een  

 

 

 

tussenstand melden  van ruim €. 3800.-- Dit  is 'n 

prima basis voor een succesvol actie 2016. 

Boegbeeld Adrie Kooijmans is weer volop in 

training voor de halve marathon. Kleinzoon Stijn en 

handbikers Sander Zondag  en Erik van der Eijk 

zullen ook dit jaar wederom  de actie “trekken” door 

zich in te spannen.  Adrie Kooijmans, Jan Peters, en 

Thijs Vos zullen zich inzetten om binnen het 

Leones-kamp zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te 

brengen. Verschillende sponsoren hebben al een 

bijdrage gestort of hebben spontaan kenbaar 

gemaakt dat we zeker langs moeten komen voor een 

bijdrage.  

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beneden-Leeuwen,  10 augustus 2016 

 
STICHTING AKTIE ADRIE’S DIJKENLOOP GEHANDICAPTEN 

Adrie Kooijmans  Anjerstraat 21   6658 XT  Beneden-Leeuwen tlf :  0487-593597 

Cees Zondag   Het Zand 24   6658 CJ   Beneden-Leeuwen tlf:   0487-592589 

Marijn Wagemakers middenpas 6   6658 BZ  Beneden-Leeuwen tlf.   0487-592634    

Email   CGMZONDAG@HETNET.NL   Website:  www.adriedijkenloopgehandicapten                                                                                                                             

 

Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten  op Social media 

Actie-nieuws *  Fotoalbums  * Reacties 
 

http://www.adriedijkenloopgehandicapten.nl/ 

https://www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten?ref=hl 
 

Neem ‘ns een kijkje en 

Wordt “FAN” via “VIND IK LEUK” van  de facebook-pagina-link  !!! 

 

Indien u ons spontaan wilt ondersteunen kunt u 

uw bijdrage overmaken op : 

Banknummer: )L05 RABO 0102204985 


