Beneden-Leeuwen, 23 november 2017,

Uitnodiging Aanmelding Weekend !!!!
Beste Deelnemers e/o Ouders, Begeleiders.
Na wederom 'n fantastisch activiteitenjaar 2017 met 'n idem dito sponsoractie 2017 is het de hoogste tijd om de
organisatie van de activiteiten 2018 ter hand te nemen.

Actiejaar 2017
We kijken terug op weer een uiterst succesvol actiejaar. Alle activiteiten stonden in het teken van saamhorigheid,
gezelligheid en respect bij organisatie, deelnemers&begeleiding en vrijwillig[st]ers.
Het koningsnummer, het jaarlijkse weekendjeweg vond dit jaar plaats op de schitterende
accommodatie Ronald McDonald De Kindervallei te Valkenburg en was weer super. Een weekend
vol met activiteiten, muziek en entertainment. De ludieke spellen zorgden voor een spannende animatie met op z'n tijd 'n
nat en 'n droogje met muzikale invulling door DJ-Marc met op de vrijdagavond de muzikale inbreng van de band Face
Base. Zaterdag werd genoten van een rondrit door de mooie Valkenburgse omgeving met City-tour. Na de overheerlijke
BBQ werden de vips verrast met een sfeervolle Tiroler Theateravond met Moniek Entertainment. Bij terugkomst wachtte
nog een gezellige afsluiting in de zaal van De Heyacker onder het genot van een feestelijk buffet muziek van DJ Pim
De wekelijkse sportinstuif vindt plaats in de Rosmolen op de vrijdagavond. Wekelijks genieten 15 leden met ca 6
vrijwilligers van een ontspannen sport en spel-avond met ’n gezellig sociaalcafé ter afsluiting. De jaarlijkse Para-cruise
kon vanwege de ontbrekende oplossing voor het hijsprobleem geen doorgang vinden. We willen dit prachtige evenement
heel graag weer mogelijk maken. Voor 2018 zijn we druk doende om een oplossing te vinden om deelname van rolstoelers
mogelijk te maken. De Lente[paas]-cruise was ook zeer geslaagd. Ca 80 genodigden genoten van een prachtige dag varen
onder het genot van 'n hapje en drankje en de gezellige klanken van entertainer Huib.

Sponsoractie jaar 2017
Het sponsorresultaat van 2017 is wederom hartverwarmend. Op dit moment kunnen kunnen we reeds melden:
sponsorresultaat 2017 van
€ 10.380, Een fantastisch 8e plaats van de 213 verenigingen bij de Rabo Grote Clubactie met een opbrengst van € 737.51 resp. de
beloning van de actie jumbo sparen met € 716.50 met wederom een fantastische bijdrage van de deelnemers van
2.124,-- zijn een indicatie van het actiesucces en een stimulans voor de organisatie tot voortzetting.

Oproep Doe een Wens.
Een onderdeel van de actiedoelstelling is het vervullen van individuele wensen van chronisch zieke jongeren uit de regio
Maas en Waal. Graag willen wij tastbare wensen vervullen. [Max]. € 750 per wens] Zo zijn de afgelopen jaren o.a.
wensen vervuld zoals: Vip-Wens Ajax en Feyenoord, Huifbedrijden, Weekend Euro Disney en een arrangement Efteling
themahotel. Viparrangement Musical
Tarzan, We Will Rock You en , zijspanarrangement en Coca-cola
kersttruckarrangement. Dit jaar hebben we Delenn mogen verrassen met een meerdaags Cabrio-arrangement en Nancy
met een musical-arrangement Soldaat van Oranje voor haar en haar mantelzorgers..
Wij roepen Familie/kennissen van Chronisch zieke jongeren op om na te gaan er een dergelijk tastbare wens vervuld kan
worden. Graag ontvangen wij uw aanvraag

Zie blad 2

Wat gaan we doen?
Allereerst gaan we wederom het koningsnummer Weekend-uit in de steigers zetten. Met ’n groep van 40 personen, w.o. 20
deelnemers met vereiste aanpassingen en voorzieningen, is het niet gemakkelijke een geschikte accommodatie te vinden.
We zijn de laatste jaren uiterst tevreden over de Ronald McDonald's Groepsaccommodaties. We hebben tot dusver steeds
gekozen te rouleren tussen Beetsterzwaag en Valkenburg. Dit jaar zijn we intensief op zoek geweest naar een nieuwe
lokatie. In onze zoektocht hebben we een groot aantal lokaties bekeken. Helaas hebben wij tot dusver geen geschikt
betaalbaar alternatief kunnen vinden. De meeste accommodaties zijn al volgeboekt en we hebben nu snel moeten handelen
om een accommodatie voor 2018 vast te leggen.
Onze keus is weer te rouleren en hebben de uiterst geschikte en betaalbare accommodatie De Ronald McDonald De Hoeve
te Beetsterzwaag vastgelegd. De meesten zullen het nog wel kennen van 2016. Helaas is de capaciteit van De Hoeve
slechts 32 plaatsen. Dus zorg dat je erbij tijdig bent!!

Welk Weekend?
Bij het raadplegen van de evenementen/activiteitenkalender 2018 en de beschikbare weekends van de lokatie hebben wij
het volgende Weekend in optie genomen; T.w.
•

Het weekend van

11 t/m 13 MEI 2018

Graag ontvangen wij middels onderstaand invullijstje jullie aanmelding.
Wees er snel bij want VOL=VOL [ op basis van aanmeldingsdatum]!!

Eigen bijdrage deelnemers:
• Zij die sponsorgeld hebben afgedragen
• Zij die geen sponsorgeld hebben afgedragen
• Noodzakelijke persoonlijke begeleiding

: geen eigenbijdrage
: eigen bijdrage € 50,-: geen eigen bijdrage

Tot de actie-doelgroep behoren jongeren met beperking uit de regio Maas en Waal. Ten behoeve van de groepmatch gaan
we uit van ’n verstandelijk niveau met ’n mogelijkheid van enigerlei vorm van arbeidsparticipatie [Licht verstandelijk
beperkt leefniveau 5].
***************************************************************************************************

ONDERSTAANDE TABEL KUN JE ONLINE INVULLEN DOOR:

1. KLIKKE OP “BEA TWOORDE ” [ boven in werkbalk]
2.

TABEL I VULLE

GRAAG ONTVANGEN WIJ VAN JULLIE DE VOLGENDE INFORMATIE
(UITERLIJK 24 DECEMBER 2017)
1 NAAM
2 DEELNAME WEEKEND
3 IK GEEF ME OP VOOR

Ronald McDonald De Hoeve
[Beetsterzwaag]
'T WEEKEND:

11 t/m 13 MEI 2018
4
5
6
7
8

DOUCHESTOEL

JA / NEE.
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

PERS.BEGELEIDER

NOODZAKELIJK !!!

ROLSTOELGEBONDEN
HOOG/LAAG-BED
TILLIFT

[D]UW of [E]LEKTR

JA / NEE

: https://www.kinderfonds.nl/hoeve/ronald-mcdonald-hoeve/over-de-hoeve

Nieuwsgierig

Nieuwe deelnemers,
Kent u iemand in uw omgeving die tot bovenomschreven behoort maar niet bij ons bekend is, gelieve
dit ons te melden of hun met ons in contact te brengen.
Sociaalmedia:
Website
Facebook

: www.adriedijkenloopgehandicapten.nl
: https://www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten

[foto-albums]

Wordt “FAN” via “VIND IK LEUK” van de facebookpagina [MEER DAN 360 LIKES]

Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten
Cees Zondag coördinator,

