Beneden-leeuwen, 21-02-18

nieuw !!!!!
met diverse
verrassende
activiteiten
tijdens Cruise

Doelgroep jongeren met beperking ter kennismaking met
Activiteiten Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten
De sponsoractie Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten verzamelt reeds vanaf het jaar 2000 sponsorgeld
.

Het jaarlijkse weekend is het koningsnummer van de actie. Al 17 jaar genieten een steeds groeiende groep van een
tastbaar/ verrassend weekend. Een record aantal deelnemers van 22, samen met begeleiding/organisatie een groep van 42
personen genoten in het weekend 12 t/m 14 mei van een fantastisch weekend op de sprookjesachtige accommodatie De
Ronald McDonald Kindervallei te Valkenburg.
We zijn verheugd te kunnen melden dat onze actie 2017 door een warme maatschappelijke
ondersteuning wederom een fantastisch bedrag heeft opgebracht t.w. € 10.280.-.

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 sindsdien jaarlijks 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. [zie bijgevoegd verslag].
Gedreven door het succes van vorig jaar hebben we ook dit jaar weer in samenwerking met Moeke Mooren een heuse paascruise
van 4 uur op de agenda gezet. Om de genodigden tijdens de cruise nog beter te kunnen animeren hebben we deze keer enkele
activiteiten toegevoegd. NIEUW: Naast het entertainment van de vermaarde DJ-Huib zal er ook een bingo [gratis] met diverse
prijsjes worden gepresenteerd. Verder willen we de Cruise opsieren met interactieve inbreng van de genodigden. We willen graag
iedereen de kans geven zich tijdens de cruise te presenteren met o.a. muziek-zang-dans-goochel act of andere specialiteit. om dit
alles in goede banen te leiden vragen wij ieder die tijdens de cruise zijn act individueel of in groep op wil voeren dit middels
onderstaande opgave-matrix op te geven.

Paas-cruise: Paaszaterdag 31-3-2018.



INSCHEPING
TIJDEN

: Moeke Mooren, Blauwe Sluis 1b, Appeltern
: INSCHEPEN
12.00 UUR [ CRUISE 12.30 -16.30 uur]

Deelname
Eigen risico

Graag tijdig aanwezig [Bij taxivervoer s.v.p. rekening houden met begin en eindtijd van de cruise]

VOOR WIE BESTEMD

!!

We willen graag met dit arrangement zoveel mogelijk jongeren uit de doelgroep
kennis laten maken met de actieactiviteiten.
Tevens willen wij dit arrangement ook aanbieden aan
de Maas en Waalse Instellingen welke dienstbaar zijn aan de doelgroep.
Hiertoe nodigen wij tevens begeleiders, vrijwilligers en stagiaires
van de instellingen uit om samen met cliënten te genieten van deze fantastische Paascruise. Mede dankzij Moeke Mooren kunnen wij ook dit jaar weer een heuse cruise
aanbieden van 4 uur vaargenot.
Naast bovenstaande genodigden nodigen wij ook graag onze actievrijwilligers
uit die met vereende krachten mogelijk maken dat wij de afgelopen 17 jaar konden
en in de toekomst de jongeren met ’n beperking tastbaar kunnen blijven verrassen.

AANMELDEN UITERLIJK 25 MAART

2018 !!

CGMZONDAG@HETNET.NL




Wij vragen de instellingen om voor hun instelling de deelname te inventariseren.
Graag ontvangen wij z.s.m. een bericht van wel/niet aanwezige animo !!!
Vervolgens ontvangen wij graag uiterlijk 25 MAART 2018 een opgave van het
aantal deelnemers
 Opgave van deelnemers die tijdens de cruise zich willen presenteren met o.a. muziek,
zang, dans, goocheltruc etc. [muziek zo mogelijk via usb-stick aanleveren]
**********************************************************************
Uw reactie is voor u 'n kleine moeite en voor de organisatie een
groot gemak !!!!!!!
>>>>Deelname eigen risico<<<<<
We wensen iedereen een sfeervolle gezellige PAAS-CRUISE en hopen met
deze activiteit de jongeren met een beperking en chronisch zieken uit de
regio Maas en Waal “tastbaar te verrassen” en tevens het sociale contact
te bevorderen.
met vriendelijke groeten,
CGM Zondag
Coordinator Stg Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten
Tel: 0487592589

Activiteitenkalender 2018..
PAASCRUISE
WEEKENDJEWEG BEETSTERZWAAG
PARACRUISE
RABO CLUBKAS CAMPAGNE
SPORTINSTUIF
SPONSORRONDE

31-3-2018
11 T/M 13 MEI 2018
17-06-2018
15 T/M 30 MEI 2018
WEKELIJKS, VRIJDAG'S [19.30 T/M 21.00 U]
AUGUSTUS/SEPTEMBER

Website : http://www.adriedijkenloopgehandicapten.nl/
Facebook : https://www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten?ref=hl

