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Beneden-Leeuwen: Het is alweer begin augustus. 

De meeste van ons genieten nog van de vakantie. 

Voor sommigen zit het er weer op. Hopelijk  ook 

voor allen dit jaar weer 'n  fijne vakantie. Voor de 

organisatie alweer de hoogste tijd voor  het 

startsein voor de sponsoractie  2015 (16e 

jaargang).  Nog krap 3 weken te gaan en dan is het 

weer zover. Op zondag 6 september a.s. wordt 

weer de inmiddels traditionele Maas en Waalse 

dijkensport [v/h loop] gehouden. Dit prachtige 

evenement in onze gemeente is inmiddels 

uitgegroeid tot een grote landelijke meerdaagse 

sportmanifestatie. 
 
De stichting Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten 

met Initiatiefnemer Adrie Kooijmans als 

boegbeeld heeft zich al 15 jaar met succes 

ingespannen om rond de Maas en Waalse 

Dijkenloop sponsorgeld te verzamelen  ten 

behoeve van het tastbaar verrassen van de 

regionale jongeren met een lichamelijke beperking 

en chronisch zieke jongeren. Het succes resp. 

jullie beleving van de aangeboden activiteiten  en 

de brede warme ondersteuning van de Maas en 

Waalse Samenleving  motiveren tot voortzetting. 

In 15 jaar is het jaarlijkse sponsorresultaat 

gestegen van €  2750  tot ca  € 15.000. 
   

 

Activiteiten 2015  

De helikopterspektakel & kijk&doe-dag ter 

opluistering van het 3e lustrum [15 jaar] moest  

het hoogtepunt van het jubileumjaar 2014 worden. 

Het vanwege noodweer afgelaste 

helikopterspektakel hebben we dit jaar alsnog met 

succes georganiseerd. In 13 vluchten konden 52 

personen genieten van een prachtige rondvlucht 

boven Maas en Waal. Samen met een sport en 

spelcircuit en terras met entertainment kunnen we 

terugzien op een geslaagde dag  met dank aan de 

vrijwilligers 

Alle 6 activiteiten [paascruise, weekend-uit, 

helikopterspektakel en Paracruise, aangepast 

zwemmen en sportinstuif] waren succesvol.  De 

beleving en kenmerkende saamhorigheid van het 

afgelopen jaren maken het zelfs voor de 

organisatie een feest. Voor  dit jaar staan nog het 

vervullen van  2 wensen op het programma. 
 
 

Het weekend  [het actie-paradepaardje]  

kenmerkend door  de bijzondere invulling op een 

schitterende locatie via sport, spel en 

entertainment. De Lente-cruise [mede mogelijk 

gemaakt door Moeke Mooren] is een 

kennismakingsactiviteit voor nieuwe deelnemers. 

Hiertoe worden de regionale instellingen 

uitgenodigd. Bewoners, medewerkers en 

vrijwilligers [ca 90 p.] genoten van een 4 uur 

durende heuse cruise  met een hapje en drankje 

onder  vrolijke muzikale klanken. Alweer voor de 

10
e
 keer werd in samenwerking met WSV De 

Gouden Ham de Paracruise gehouden. 27 

booteigenaren meldden zich belangeloos aan om 

de mensen met een beperking met begeleiders (65) 

te laten genieten van een middag varen op de maas 

met een feestelijke afsluiting met snackbuffet en 

entertainment .Door een unieke interactie en 

saamhorigheid was het wederom een feestdag 

voor  deelnemers en schippers 
 
 



Z.O.Z. 

  
 

ACTIE 2015 

Het succes van de  activiteiten voor zowel 

deelnemers als voor de begeleidende vrijwilligers 

motiveren ons om door te gaan met sponsoractie 

2015 [16e jaargang] om zodoende de jongeren met 

een beperking uit de regio West Maas en Waal 

ook komend jaar weer tastbaar te kunnen 

verrassen. Een deel van de opbrengst zal wederom 

worden besteed voor de vervulling van wensen 

voor chronisch zieke jongeren en een instelling die 

dienstbaar zijn voor de doelgroep. 

 

Boegbeeld Adrie Kooijmans is weer volop in 

training voor de halve marathon. Kleinzoon Stijn 

en handbiker Sander Zondag  zullen ook dit jaar 

wederom  de actie “trekken” door zich in te 

spannen.  Adrie Kooijmans, Jan Peters, en Thijs  

 

 

 

 

Vos zullen zich inzetten om binnen het Leones-

kamp zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te 

brengen. Verschillende sponsoren hebben al een 

bijdrage gestort of hebben spontaan kenbaar 

gemaakt dat we zeker langs moeten komen voor 

een bijdrage.  

 

 Evenals het vorig jaar kent 2015 wederom een 

vliegende start  en we kunnen verheugd reeds een 

tussenstand melden  van ruim €. 4800.-- Dit  is 'n 

prima basis voor een succesvol actie 2015. 

Spontane bijdrage kunt u overmaken op Indien U 

ons wilt ondersteunen                     

Banknummer: NL05 RABO 0102204985 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie; 
Jaar deelnemers Verzorgd Weekend  Jaar deelnemers Verzorgd weekend 

2000 Klas  VSO-school Euro Disney Parijs  2008 17 Ronald  Mcdonald  Kindervallei  Valkenburg 

2001 9 Six Flags met rondvlucht  2009 18 Euro-Disney Parijs [ [groep 36 pers.] 

2002 13 Purmerend / Circuit Zandvoort  2010 18 Ronald McDonald Hoeve Beesterzwaag [groep 37 pers] 

2003 10 Westerbork / Emmen/Slagharen  2011 20 Ronal McDonald Kindervallei Valkenburg 

2004 15 Helikopterspectakel  2012 15 De Luchtballon te Ossendrecht [groep 37 p] 

2005 12 Blauwe Kei te  Mierlo    2013 20 Ronald McDonald Hoeve Beesterzwaag [groep 38 pers] 

2006 15 Recr. Van Harte te Echten  2014 19 Ronal McDonald Kindervallei Valkenburg [groep 39] 

2007 13 De luchtballon te Ossendrecht  2014/15 50 Viering 3e lustrum [helikopterspektakel/kijk-en doedag] 

Paracruise 2006 t/m 2015 jaarlijks op vaderdag, Groep gehandicapten/ begeleiders (65) in samenwerking met WSV De Gouden Ham 

Lente-cruise woonvormen 2011 t/m  2015   groep Regionale woonvormen: bewoners, medewerkers en vrijwilligers [100 pers]   

Sportinstuif Vanaf 2012 wekelijkse sportinstuif  op vrijdagavond in de Rosmolen van 19.30 -21.00 uur met aansluitend social café. 

Vervulde wensen chronisch zieken resp. instellingen t.b.v. jongeren met een lichamelijke beperking: o.a. 

*VIP-arrangement  AJAX voor Simon,* een Slangenact met kerstviering voor Toverbaltheater; *Aanhangwagen voor Kinderboerderij;  *Disneyarrangement Diederick-Wamel; 

VIP-arrangement Feyenoord voor Ward-Wamel;  *Airhockytafel voor woonvorm de Lijnbaan; *Tarzan-arrangement voor Gerard.  *AJAX-VIPwens voor Cas en Jens.*   Jip’s 

Jumborun.  2-daags Efteling-arrangement voor  Noa resp Fam Vissers. . Mini-rund Kinderboerderij  en arrangement Apassionata [paardenshow] en Legoland voor Sylvi en Jarno. 

 

STICHTI.G AKTIE ADRIE’S DIJKE.LOOP GEHA.DICAPTE. 
 
Adrie Kooijmans  Anjerstraat 21   6658 XT  Beneden-Leeuwen tlf :  0487-593597 

Cees Zondag   Het Zand 24   6658 CJ   Beneden-Leeuwen tlf:   0487-592589                                                                                                                              

Hans Loderus  Gladiolenstraat  7  6658  EC Beneden-Leeuwen tlf:   0487-593319 

Email   CGMZONDAG@HETNET.NL   Website:  www.adriedijkenloopgehandicapten 

Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten  op Social media 

Actie-nieuws *  Fotoalbums  * Reacties 
 
http://www.adriedijkenloopgehandicapten.nl/ 

https://www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten?ref=hl. 
 

                       Neem ‘ns een kijkje !! 
 


