
Adrie's dijkenloop Gehandicapten ook 

warm ondersteund in 2015 

 

Beneden-Leeuwen; Nog nagenietend van 'n geweldige viering 

van het 3e lustrum kunnen we ook alweer terugkijken op 'n 

fantastisch resultaat van het 16e actie jaar. De geweldige 

sponsoropbrengst van € 13.280 over het jaar 2015 is 'n 

bevestiging van stabilisering van het jaarlijkse sponsorresultaat. 

Een groot aantal vaste sponsoren hebben het "maatschappelijk 

ondernemen” hoog in hun vaandel staan en dragen gezamenlijk 

bij aan het elk jaar opnieuw weer verrassende resultaat. Bij  de 

jaarlijkse sponsorronde ontvangen wij veel positieve reacties ten 

aanzien van de transparantie van de sponsorgeldbestemming.  

Middels  Social- en regionale media  resp. een jaarlijkse 

"kerstdankcompilatie" worden de sponsoren op de hoogte 

gehouden van de tastbare verrassingen waaraan de opbrengst 

[hun centen] wordt besteed. 

Wat deden we in 2015:   

Het jaarlijkse weekend is het koningsnummer van de actie.  Al 15 

jaar genieten een steeds groeiende groep van een tastbaar/ 

verrassend weekend. Een record aantal deelnemers van 20 

samen met begeleiding/organisatie een groep van 40 personen 

genoten in het weekend 17 t/m 19 april van een fantastisch 

weekend op de sprookjesachtige accommodatie De Ronald 

McDonald Kindervallei  te Valkenswaard [Limburg].  Verder 

waren weer de traditionele activiteiten: paascruise met de Sluizer 

[5e jaargang], Para-cruise i.s.m. WSV De Gouden Ham [10e 

jaargang] zeer succesvol. Het helikopterspektakel anex sport- en 

speldag op 31 mei was 'n hoogtepunt. We zijn er trots op dat we 

het in 2014 vanwege code oranje  afgelaste spektakel dit jaar 

alsnog hebben kunnen organiseren. Ook hadden we een geslaagd 

zwemarrangement i.s.m. Zwembad de Gelenberg.  In het kader 

van de individuele wensvervulling is woonvorm Kriekveld  13 uit 

Druten, mede dankzij een ADG-vervoersarrangement,  op 

vakantie geweest. 

 Wat gaan we doen in 2016:  

Op 26 maart organiseren we weer de Paascruise. In 2010 is in 

samenwerking met Moeke Mooren een heuse cruise aan onze 

jaarlijkse activiteiten toegevoegd.  In 2013 is de cruise uitgebreid 

van 2 uur tot 4 uur. Bewoners, personeel en vrijwilligers van de 

Maas en Waalse instellingen  [lg]  samen met chronisch zieken [ 

90 personen] genoten in 2015 [1e lustrum] van een prachtige 

cruise met de welbekende “De Sluizer” van Moeke Mooren in 

Appeltern, compleet met zon, sfeervolle muziek van de 

welbekende entertainer HUIB en ’n hapje en ’n drankje.  Ook dit 

jaar belooft 't weer een fantastische belevenis te worden. 

Het jaarlijkse weekend-uit  wordt gehouden in het weekend van 8 

t/m 10 april op de groepsaccommodatie Ronald/ Mcdonald 

Hoeve te Beetsterzwaag [Friesland]. Deelname reeds volgeboekt. 

Op Vaderdag volgt weer de traditionele paracruise i.s.m. WSV De 

Gouden Ham.  

Ook noemen wij met trots de wekelijkse sportinstuif aangepast 

sporten. Met 14 deelnemers uit de regio Maas en Waal en 7 

vrijwilligers wordt er wekelijks fanatiek gesport en gezellig 

nagebabbeld in de brasserie. In april organiseren we een open 

sportinstuif [mede mogelijk gemaakt door een bijdrage de het 

Dirk Kuyt Foundation]. 

Ook dit jaar willen we weer enkele individuele wensen  vervullen 

voor chronisch zieke jongeren  resp. instellingen die dienstbaar 

zijn aan de doelgroep. Graag ontvangen wij nieuwe wensen. Bent  

of kent u iemand uit de doelgroep  waarvoor wij een tastbare  

wens kunnen vervullen, dan ontvangen wij uw aanvraag graag via 

onderstaande contactinformatie. 
 

Rabo Grote Clubactie, 

Vorig jaar hebben wij € 1203 ontvangen door uw ondersteuning 

middels uw stem. Ook dit jaar is er een nieuwe ronde. Degene die 

per 1 april lid zijn van de Rabo ontvangen stembiljetten. Door 

massaal op Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten te stemmen 

ondersteunt u ons GROOTS met uw  kleine inspanning. We 

rekenen ook deze keer weer op u en hopelijk kunnen we de 

stemming van vorig jaar [ 3
e
 plek] evenaarden of zelfs verbeteren. 

Wilt u graag stemmen maar bent u nog geen lid, dan kunt u voor 

1 april zich als lid aanmelden via www.rabobank.nl/maasenwaal. 

 

In augustus rond de Maas en Waalse Dijkensport houden we 

weer onze jaarlijkse sponsorronde voor het jaar 2017. Uw brede 

maatschappelijke ondersteuning is  een stimulans tot 

voortzetting van onze doelstelling om de jongeren met ’n 

beperking en chronisch zieke jongeren uit de regio tastbaar te 

verrassen. Uw Spontane bijdragen kunt u overmaken op 

bankrekening  NL05 RABO 0102204985. Voor aanvullende 

informatie zie  www.adriedijkenloopgehandicapten.nl   

 

Contactinfo 

CGM Zondag, Coördinator Stg. Adrie's Dijkenloop Gehandicapten   

Tel: 0487592589   

 email : cgmzondag@hetnet.nl  


