
 

Beneden-Leeuwen: 2017 was alweer het 18e actiejaar, dat de stg. Adrie's Dijkenloop Gehandicapten sponsorgeld verzameld voor het tastbaar 
verrassen van jongeren met 'n beperking. Het begon allemaal in 1999 toen Adrie Kooijmans zich liet inspireren  door 2 rolstoelgebonden supporters 
Sander En Erik om de eerste Maas en Waalse marathon te gaan bedwingen. Het succes van dat jaar was de voedingsbodem voor de structurele actie 
die het inmiddels geworden is. De actie heeft een warme plaats gevonden in de maatschappelijke  regionale samenleving. Via sociale media 
presentatie worden de sponsoren op de hoogte gehouden van de activiteiten van het lopende jaar. Zowel de warme ondersteuning als de enthousiaste 
beleving  bij de Doelgroep de zg. Vips zijn voor de organisatie de drijfveer  tot voortzetting van dit prachtig initiatief.  De warme ondersteuning 
wordt vorm gegeven door bijdragen RABO Clubkas Campagne. [ 4e plaats € 617], Jumbo Spaar- rsp. emballage €  725,-.   Ook de deelnemers zelf 
laten zich niet onbetuigd en brengen zelf ook  ca € 2000,- bijeen.  Verder wordt al die jaren onder bezielende leiding van Jan Peters binnen de 
voetbalclub SV Leones sponsorgeld verzameld. [ca. 400,-]. Het leeuwendeel komt echter van regionale bedrijfsleven.  

Tastbare verrassingen; 

Gedurende  het 17 jarige bestaan  hebben we jaarlijks als actiedoel  een vast aantal tastbare verrassingen. t.w. 

 

 

 

 

 

  

  

Wat deden we in 2017 

 In 2017 hadden we op Paaszaterdag  weer  de sfeervolle Paas-cruise met de Sluizer  tbv de Maas en Waalse instellingen v.d. doelgroep. In het 
weekend van 12-14 mei beleefden de Vips  op de sprookjesachtige vakantieverblijf De Ronald McDonald Kindervallei te Valkenburg een geweldig 
weekend.  Bij  voorinschrijving geheel  volgeboekt met 26 deelnemers.[incluis begeleiding en organisatie  48 personen.  De Paracruise 2017  kon 
helaas geen doorgang vinden. Omdat we deze activiteit voor de gehele doelgroep mogelijk willen maken moeten we eerst een oplossing hebben voor 
het aan boord zetten van rolstoelers.  Ook hebben  we dit jaar  weer enkele individuele tastbare wensen kunnen  vervullen voor chronisch zieke t.w. 
Nancy's  Musical-arrangement  Soldaat van Oranje en Delenn Cabrio-arrangement. Ter vervanging van de Para-cruise hadden we graag de regionale 
jongeren met 'n beperking  tast baar willen verrassen met een arrangement Friendship Amsterdam. De organisatie was  met toezegging ondersteuning 
door Johan Cruyff en Dirk Kuytfoundation  een heel eind op weg. Door een tegenvallend aantal aanmeldingen Vips  hebben we  deze activiteit 
echter moeten canselen.  Naast bovenstaande activiteiten worden de jongeren met 'n beperking animerend geactiveerd in een wekelijkse sportinstuif.. 
Mede door de inzet  van 7 begeleiders genieten   12 Vips van sport en spel  met een afsluitend gezellig sociaal café. 

 



 

 

Wat geen we doen in 2018 

Het komende  jaar 2018 hebben we het programma al 'n heel eind op de rit. Paaszaterdag 31-03-2018 wederom de paascruise met de Sluizer. Tijdens 
de 4-urige cruise zullen de genodigden vermaakt worden met  entertainment van DJ-Huib, waarbij de Vips alle kans krijgen om zich te presenteren 
met zang, dans etc. Ook zal er dit jaar een bingo worden verzorgd. In het weekend 11 t/m 13 mei 2018 strijken we neer op de prachtige 
groepsaccommodatie  Ronald MacDonald's De Hoeve in Beetsterzwaag. Ook dit jaar zitten we bij voorinschrijving vol. Wel zoeken we naar 
aanvullende slaapplekken om meer Vips te kunnen verrassen met deze geweldige belevenis.  De  paracruise staat geagendeerd op  vaderdag 17-06-
2018. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden voor deelname van de rolstoelgebonden Vips. In een spontaan contact met  Uiterwaarde  
Recreactiemij Rievergebied  hebben we een pont ter beschikking gekregen. Dit maakt het mogelijk i.s.w.m. WSV De Gouden ham een feest op het 
water te organiseren rondom een  drijvend platform met DJ-muziek en rolstoelgebonden Vips met daarom heen de zeil-en moterboten met de 
mobiele Vips. Tijdens dit spektakel  zullen de Vips met  diverse activiteiten worden verrast.  Na het waterspektakel volgt een feestelijke afsluiting in 
de feesthal van WSV. de Gouden Ham.  

Rabo Grote Clubactie, [stemperiode 15 t/m 30 mei.] 
Ook dit jaar is er een nieuwe ronde. Vorig jaar hebben wij met 'n prachtige 4e plaats  € 617 ontvangen door uw ondersteuning middels uw stem. 
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 [ 4e plek] 
evenaarden of zelfs verbeteren.  

4e lustrum 2019, 

In 2019 vieren we het 4e lustrum. De organisatie is al drukdoende de mogelijkheden te inventariseren op welke wijze we de Vips weer tastbaar 
spectaculair kunnen verrassen. De eerste 3 lustrums hadden we een  activiteitendag door&voor jongeren met 'n beperking met 'n 50m hoge sky-
cage en 2x  heuse helikopterspektakels. Voor 2019 gaan we  bekijken wat er financieel haalbaar is om de jongeren met 'n beperking uit de regio 
weer tastbaar kunnen verrassen.   

Voor verdere informatie zie onze website: http://www.adriedijkenloopgehandicapten.nl/ 

Contactinfo 
CGM Zondag, Coördinator Stg. Adrie's Dijkenloop Gehandicapten               

Tel: 0487592589   email : cgmzondag@hetnet.n 


