Terugblik
Bij de jaarwisseling behoort steevast de gebruikelijke terugblik. Ook het 16e actie-jaar was weer grandioos.
Zowel de tastbare verrassende activiteiten en de sponsoractie waren weer hartverwarmend. Alle
Activiteiten waren ten aanzien van organisatie, deelname en beleving succesvol. Kenmerkend hierbij
waren saamhorigheid en verdraagzaam.
Helikopterspectakel:
We zijn ook erg trots tevreden dat we dit jaar het in 2014 afgelaste helikopterspectakel [t.g.v. viering 3e
lustrum] alsnog met succes hebben kunnen organiseren. Met 12 rondvluchten hadden we 'n vol
vluchtprogramma en konden we 48 gasten tastbaar verrassen met een rondvlucht van 15 minuten over
het prachtige Maas en Waal.
Naast deze topverrassing waren er weer de vaste activiteiten: t.w.
• het actieparadepaardje Weekend-uit Valkenburg
• De Paracruise i.s.w.m. WSV De Gouden Ham ,
• De paascruise met de Sluizer [ mede mogelijk gemaakt door Moeke Mooren]
• De wekelijkse sportinstuif op vrijdag avond met aansluitend sociaal café.
• Het aangepast zwemmen als nieuwe activiteit.
Ook hebben we weer een wens van 'n instelling vervuld. Zo kon woonvorm Kriekenveld Druten met
vakantie mede mogelijk gemaakt door ons vervoers arrangement .

Presentatie Sponsorresultaat 2015:
Om dit allemaal te kunnen doen zijn wij afhankelijk van sponsoring. Ook dit jaar kunnen we wederom een
hartverwarmend sponsorresultaat presenteren. De spontane maatschappelijke ondersteuning is voor de
organisatie een stimulans tot voorzetting. De jaarlijkse sponsorronde werd wederom spontaan
beantwoord, meestal vergezeld van een compliment omtrent het prachtige actie-doel en de transparantie
van de besteding van het sponsorgeld. Wij danken alle sponsoren voor hun spontane ondersteuning en hopen
ook het komende jaar weer op dezelfde warme maatschappelijke ondersteuning te mogen rekenen.

Weekend Beetsterzwaag Friesland:
De aanmeldingen voor het jaarlijkse weekend-uit zijn geïnventariseerd. Op basis van aangegeven
voorkeuren hebben wij het weekend vastgesteld en de accommodatie gereserveerd van:
8 april t/m 10 april 2016
We verzoeken aangemelde deelnemers deze datum vast te noteren in de agenda. Er zijn meer
aanmeldingen ontvangen dan beschikbare plaatsen. Aanmeldingen voor 20 december kunnen allen
worden geplaatst. Volgende week volgt verdere informatie m.b.t. definitieve deelnemers.

Sportinstuif:
Na een hopelijk voor iedereen prettige feestdagen starten we a.s. vrijdag 8 januari weer met de
wekelijkse sportinstuif. De wekelijkse data zijn weergegeven in bijgevoegde sportinstuif-schema.
Hierin zijn de vakanties etc. opgenomen. Gelieve deze info op te nemen in jullie agenda.
Het jaar 2015 was ook voor de sportinstuif een uiterst succesvol jaar. Naast de gezellige nababbel
beleefden we de : Carnavals- vakantieafsluiting-Opendag MFA Rosmolen - Sint- en jaarafsluiting
sportinstuifspecials.
VOOR VERDERE INFO ZIE: http://www.adriedijkenloopgehandicapten.nl/sportinstuif.html

Programma 2016
LENTECRUISE
* SLUIZER

paaszaterdag 26-3-2016

* Weekend Beetsterzwaag

8 tot en met 10 april 2016,

* Rabo Grote Clubactie

Stemperiode 18 tot en met 30 mei 2016

* Paracruise

19- JUNI 2016 [VADERDAG]

* Sponsorronde 2016

augustus/september

* Maas en Waalse Dijkenloop

4 september 2016

* Sportinstuif

Wekelijks, vrijdags 19,30- 21,00 uur

* Wensvervullingen

Individuele wensen van chronisch zieke Jongeren.

voor meer foto's zie:
http://www.adriedijkenloopgehandicapten.nl/archief2015.html

Voor verder info zie:
http://www.adriedijkenloopgehandicapten.nl/
https://www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten?fref=ts
met vriendelijke groeten,
CGM Zondag
Coordinator Stg Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten
Tel: 0487592589
Website: www.Adriedijkenloopgehandicapten.nl

