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15 Jaar Adrie’s
Dijkenloop
Gehandicapten
Dit is inmiddels het 15 jaar dat de jongeren met ’n beperking uit de regio Maas en Waal door
Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten tastbaar worden verrast. In het jaar 2000 werd Adrie
Kooijmans geïnspireerd door Sander & Erik, 2 rolstoelgebonden supporters van Leones-C
waarvan hij leider was, om de marathon van de eerste Maas en Waalse Dijkenloop te gaan
bedwingen. Het 1e jaar kon de klas van Sander en Erik met begeleiding naar Euro Disney. Dit
succes was de basis van een vervolg en door saamhorigheid, verdraagzaamheid en
gezelligheid groeide de actie tot een structurele actie die jaarlijks kan rekenen op een
oplopende sponsorbijdrage van de regionale samenleving van ca. € 15.000. Opmerkelijk
hierbij is dat de deelnemers zelf hierin jaarlijks meer als € 2500 bijeen brengen. In de loop
van de jaren wordt jaarlijks een vast programma aangeboden: t.w. Verzorgd weekend,
Lentecruise, traditioneel met Vaderdag de Paracruise en wekelijks op vrijdagavond een
sportinstuif aangepaste sporten. Naast deze activiteiten worden jaarlijks enkele wensen
vervuld van chronisch zieken en instellingen dienstbaar aan de doelgroep.

Viering 3e lustrum met Kijk-Doe Spektakel.
Het 3e lustrum is een prachtige reden voor ’n feestje. De organisatie is al maanden in de weer
om jullie te verrassen. Inmiddels zijn we zover dat we onze plannen kunnen ontvouwen. Het
3e lustrum wordt gevierd met een KIJK-DOE-SPEKTAKELDAG OP maandag 9 juni 2E
PINKSTERDAG. Op het sportpark Leones wordt een activiteitendag georganiseerd
VOOR&DOOR Mensen met ’n beperking. Gratis helikopterrondvluchten voor de doelgroep
terwijl dezelfde doelgroep hun kwaliteiten toont middels sport en spel o.a. Boccia,
Rolstoeldansen, line Dance, zitvolley en G-voetbal. Ook het entertainment zal worden
verzorgd door optredens van mensen met ’n beperking van binnen- en buiten de regio m.m.v
DJ Mark.. Het theater duo Moniek & Edgar zal de gasten hartverwarmend animeren met
diverse typetjes. Samen met de vrijwilligers trekt de organisatie alles uit de kast om van deze
spektakel dag een onvergetelijke dag te maken voor de mensen met ’n beperking

Voor beantwoorden SVP in de werkbalk eerst op “beantwoorden” klikken!!!!!

Helikopterspektakel
Wij gaan jullie deze dag tastbaar verrassen. Hiertoe verzorgen wij een helikopterspektakel.
De hele middag [ 3 uren] zal ’n helikopter rondvluchten verzorgen voor de doelgroep. Wij
willen graag ZOVEEL MOGELIJK mensen met ’n beperking verrassen. Ten behoeve van
de planning/organisatie van de rondvluchten dienen deelnemers voor de rondvluchten zich
vooraf aan te melden. Om zoveel mogelijk mensen met ’n beperking te kunnen verrassen
wordt de noodzakelijke begeleiding verzorgd door de organisatie. Deze noodzakelijke
begeleiding moet ook worden aangemeld in onderstaande matrix

naam
Woonplaats
Korte omschrijving Beperking
Aanvraag noodzakelijk Begeleiding

AANKRUISEN

Doe-dag
Zoals in het programma is aangegeven is er op de DOE-DAG een open podium. Hierop
kunnen mensen met ’n beperking hun kwaliteiten tonen. Wil je laten zien wat je kunt op het
gebied van entertainment [zang-dans-muziek-acrobatiek etc.] dan kun je je hieronder
opgeven.
naam
Woonplaats
Wat wil je presenteren [zang, dans
etc.?]

Bij zang graag aangeven welk liedje

Voor verder informatie zie socialmedia:
website>http://www.adriedijkenloopgehandicapten.nl/
Facebook>https://www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten?fref=ts

