
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneden-Leeuwen, Adrie's Dijkenloop Gehandicapten kan weer terugzien 

op een super geslaagd actie jaar. Zowel de aangeboden activiteiten 

alsmede de  regionale maatschappelijke ondersteuning zijn weer 

hartverwarmend en vormen weer de basis en zeer zeker ook de stimulans 

voor voortzetting van deze actie.  Adrie's Dijkenloop Gehandicapten verrast 

en activeert al sedert het jaar 2000 de regionale jongeren met 'n 

beperking. Boegbeeld Adrie Kooijmans  werd toen door 2 rolstoelgebonden 

supporters van zijn Leones-C, Sander en Erik, geïnspireerd om 

sponsorgelden bijeen te lopen door het bedwingen van de eerste 

Maas&Waalse Dijkenloop om de jongeren met 'n beperking tastbaar te 

verrassen.  We hebben inmiddels al het 3e lustrum gevierd. Deze lustrums 

hebben we niet ongemerkt voorbij laten gaan en zijn middels bijzondere 

tastbare verassingen gevierd. We zijn  naar Euro-disney geweest, we 

hebben in 2009  een Activiteitendag georganiseerd met een unieke toren 

kraan waarmede de jongeren met beperking incluis de rolstoelers 50 m. de 

lucht in konden. in 2004 en 2014 hebben we de doelgroep laten genieten 

van een helikopterspektakel.  In de loop van de 16 jaar  hebben we  een 

warme plaats verdiend in de regionale samenleving. We kunnen jaarlijks 

rekenen op een steeds groter wordende stabiele  groep sponsoren.  De 

warme ondersteuning wordt vorm gegeven door bij. een ontvangen 

cheque van € 1000 van Maas & Waal4ALLXL, een bijdrage van  € 1000 van 

het RABO Coöperatiefonds en 'n 4e plaats [€ 617] RABO Clubkas 

Campagne.  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. [2016  € 451]. 

Wat deden we in 2016. 

Ook dit jaar weer  de vast activiteiten; t.w. paascruise met de Sluizer t.b.v. 

maas en Waalse instellingen, Het weekendjeweg naar Beetsterzwaag 

Friesland  en de Varende picknick bij Riverside.  Wekelijks is er op de 

vrijdagavond een aangepaste sportinstuif voor de doelgroep met 

aansluitend sociaalcafé.  De Varende picknick was een goed alternatief als 

vervanging van de Para-cruise i.s.w. met WSV De Gouden Ham. Na 10 

succesvolle jaren werd het meedoen van rolstoelers een steeds riskanter 

technisch probleem.  Om deze prachtige activiteit toch mogelijk te maken 

voor de hele doelgroep werd alles uit de kast getrokken. Een unieke 

oplossing  m.m.w  van de Lucht Mobiele Brigade werd op het laatste 

nippertje toch  niet haalbaar. In 2017 gaan we opnieuw naarstig op zoek 

naar een oplossing. Als activerende activiteiten hadden we verder een 

bezoek aan de voetbalwedstrijd NEC-Groningen [ mede mogelijk gemaakt 

door NEC-ticketbureau. Ook zijn we met de doelgroep bij Lauwe- On- Ice 

geweest op de speciale avond voor mensen met 'n beperking..  

Wat gaan we doen in 2017, 

Wederom staan dit jaar weer de vaste activiteiten op het programma. 

Paaszaterdag 15 april hebben we de sfeervolle Paascruise met de Sluizer  

tbv. de Maas en Waalse instellingen v.d. doelgroep. In het weekend van 12-

14 mei strijken we neer op de sprookjesachtige vakantieverblijf De Ronald 

McDonald Kindervallei te Valkenburg. Het doet deugd dat dit weekend bij 

de voorinschrijving geheel is volgeboekt met 26 deelnemers.[incluis 

begeleiding en organisatie 48 personen.  Op vaderdag 18-6 willen we weer 

graag de Paracruise organiseren. Omdat we deze activiteit voor de gehele 

doelgroep mogelijk willen maken moeten we eerst een oplossing zoeken 

voor het aan boord zetten van rolstoelers.  Ook gaan we dit jaar  graag 

weer enkele individuele tastbare wensen vervullen voor chronisch zieke 

e/o instelling doelgroep. Als voorbeeld valt te denken aan 

parachutespringen,  Efteling arrangement, Cabrio-arrangement,  VIP- 

voetbal of  Musical-arrangement. Bent u of kent u iemand uit de doelgroep 

in u wilt zo'n tastbare verrassing of u wilt  'n chronisch zieke tastbaar 

verrassen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactinfo. 

Enkele jaren geleden hebben we een zwemactiviteit georganiseerd. We 

willen dit graag in 't voorjaar nogmaals organiseren, maar nu onder 

voorwaarde dat ook de rolstoelers kunnen meegenieten. Zwembad de 

Gelenberg heeft spijtig genoeg geen zwembadlift. Momenteel zoeken wij 

een oplossing voor inzet van een mobiele zwembadlift.  Het zou mooi zijn 

als zich een bedrijf aanbood om  die dag een demo  te verzorgen met  het 

in - en uit het water  zetten resp. halen van rolstoelgebonden deelnemers. 

Rabo Grote Clubactie, [stemperiode 17 t/m 19 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 [ 4
e
 plek] 

evenaarden of zelfs verbeteren.  

Voor verdere informatie zie onze website: 

http://www.adriedijkenloopgehandicapten.nl/ 

Contactinfo 

CGM Zondag, Coördinator Stg. Adrie's Dijkenloop Gehandicapten            

Tel: 0487592589   email : cgmzondag@hetnet.nl  

ADRIE's DIJKENLOOP GEHANDICAPTEN OOK 

IN 2016 WEER WARM ONDERSTEUND 


