Beneden-Leeuwen, 10 augustus 2017

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 2017 (18e jaargang). Nog 4 weken te gaan en dan is het weer zover. Op zondag 3 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 Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten met Initiatiefnemer Adrie Kooijmans als boegbeeld heeft zich al 18
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 17 jaar is het jaarlijkse sponsorresultaat gestegen tot ca €
15.000.- per jaar.
Activiteiten 2016
De paascruise, het Weekend Valkenburg, en de sportinstuif waren weer succesvol. De beleving en kenmerkende
saamhorigheid van het afgelopen jaar maken het zelfs voor de organisatie een feest. Het weekend [het actieparadepaardje] 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.
Samen met WSV de Gouden Ham hebben we besloten om in 2018 weer 'n heuse PARACRUISE te organiseren.
We gaan gezamenlijk de mogelijkheid bekijken of er met 'n drijvend platform een gezellige vaaractiviteiten

georganiseerd kan worden met de integratie van de Leden van WSV De Gouden Ham en de mensen met
'beperking met hun begeleiders met een feestelijke gezamenlijke Afsluiting .

Wensvervullingen 2017 :
Ook hebben we dit jaar 2 wensen kunnen vervullen van chronisch zieken. . Dit jaar hebben we Delenn nog kunnen
laten genieten van een weekend Cabrio-arrangement met diverse hoogtepunten. .[Sponsoring Van De Waal
autogroep] en hebben we Nancy een musical- arrangement Soldaat van Oranje. [samen met haar mantelverzorgers]
kunnen laten genieten.
ACTIE 2017
Het succes van de activiteiten voor zowel deelnemers als voor de begeleidende vrijwilligers motiveren ons om
door te gaan met sponsoractie 2017 [18 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 2017 wederom een vliegende start en we kunnen verheugd reeds een tussenstand
melden van ruim €. 3800.-- Dit is 'n prima basis voor een succesvol actie 2017.
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.

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 !!!
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