sponsors bedankt
Beneden-Leeuwen, Adrie Kooijmans nam, geïnspireerd door
Sander en Erik, 2 rolstoelgebonden supporters van de C-1 van
Leones, het initiatief om de marathon van de 1e Maas en Waalse
dijkenloop te gaan bedwingen om de jongeren met 'n beperking uit de
regio te kunnen verrassen. In 't 15e Jaar oftewel 't 3e lustrum
presenteert Adrie's Dijkenloop Gehandicapten met trots het
sponsorresultaat van 2014. Het bedrag van € 13.840,-- is zeer zeker
lustrumwaardig. Ook het 15 jaar hebben we weer kunnen rekenen op
de warme spontane ondersteuning van de regionale samenleving.
Kenmerkend in stimulerend zijn de mooie complimenten die de
organisatie mochten ontvangen bij de sponsorronde.
Ook
vermeldenswaardig is de sponsorbijdragen van de deelnemers zelf.
Ook dit jaar hebben de deelnemers weer een geweldig bedrag van €
2.062,-- bijeengebracht.

bekend van enkele jaren terug en met zijn 48 slaapplaatsen en
noodzakelijke hulpmiddelen
een van de weinig geschikte
accommodatie waar we met onze groep terecht kunnen. Ook de
paascruise met de Sluizer is reeds vastgelegd en op vaderdag, volgt
de 10e editie van de Paracruise . Ook hebben we een individuele
wens vervuld van Silvi en Jardi [arrangement Legoland en
Appassionato paardenshow]. Bij de programmering van 2015 sprak de
organisatie toch weer de wens uit om in 2015 alsnog de afgelast
Helicopterspectakel te organiseren. Ook nu weer zijn we hierbij
afhankelijk van het weer. Komende tijd gaan we bekijken of we in juni
i.s.w.m. Leones het spectakel alsnog kunnen realiseren. Naast de
wekelijkse sportinstuif zijn er plannen om de jongeren met 'n beperking
i.s.w.m. Zwembad De Gelenberg
te activeren voor
een
zwemarrangement.

Het 3e lustrumjaar 2014

De warme ondersteuning van de regionale samenleving en de
spontane beleving van de deelnemers motiveren de organisatie tot
voortzetting van de actie. We willen graag zoveel mogelijk jongeren
met 'n beperking uit de regio West Maas en Waal verrassen en
activeren middels onze actieactiviteiten. Ook willen we graag weer 'n
paar individuele wensen vervullen.
Wij roepen jongeren met 'n
beperking e/o ouders/begeleiders op om zich via social media of
contact te laten informeren of ook u wel 'ns een van onze activiteiten
wilt beleven. Met name voor de wekelijkse sportinstuif zouden we
graag uitbreiden met enkele deelnemers e/o vrijwilligers. Wilt u graag
onze actie spontaan financieel ondersteunen dan kunt u uw bijdrage
storten op bankrekening NL05 RABO 0102204985. Voor verdere
informatie zie : website http://www.adriedijkenloopgehandicapten.nl/

De organisatie kan terugzien op een zeer geslaagd en lustrumwaardig
actiejaar 2014. Naast de gebruikelijke Paascruise met de Sluizer, Het
weekend-uit Beetsterzwaag Friesland, de Para-cruise i.s.w.m. WSV
De Gouden Ham en de wekelijkse sportinstuif aangepast sporten
hadden we als Lustrumactiviteit een Helicopterspectakel annex
kijk&doedag voor&door mensen met 'n beperking. De gedwongen
afgelasting van het Helicopterspectakel wegens code oranje was voor
de organisatie een mokerslag. Vele maanden gespannen
voorbereiding dreigde met het niet doorgaan van de volgeboekte
helikoptervluchten letterlijk en figuurlijk in het water te vallen. Het siert
de organisatie met zijn vrijwilligers en medewerking van SV Leones
ondanks deze tegenslag direct de knoppen om te zetten en met het
prachtige programma door&voor jongeren met 'n beperking een
onvergetelijke dag neer te zetten. Wk-deelnemers Rolstoeldansen,
Linedance, TVB-artiesten Danny en Ron,, boccia-demonstraties,
goochelen en 'n heuse talentenjacht o.l.v. Theaterduo Moniek&Edgar
waren de krenten in de pap. Het geheel met professioneel geluid van
DJ Mark en treffend aan elkaar gepraat door Huib Sepers.
Wat gaan we doen in 2015.
Het weekend weg is inmiddels volgeboekt en vastgelegd voor 17 t/m
19 april 2015. Deze keer hebben we de sprookjesachtige
accommodatie Ronald McDonald Kindervallei gereserveerd. Reeds

Contactinfo
CGM Zondag, Coördinator Stg. Abri's Dijkenloop Gehandicapten
Tel: 0487592589

