
 
Beneden-Leeuwen, 06 oktober 2018, 

 

Uitnodiging  Aanmelding  Weekend 2019 
 

Beste Deelnemers e/o Ouders, Begeleiders. 
 
Na wederom 'n  fantastisch activiteitenjaar 2018 met  'n idem dito sponsoractie 2018 is het de hoogste tijd om de organisatie 

van de activiteiten 2019  ter hand te nemen.  
 

Actiejaar  2018 
We kijken terug op weer  een uiterst succesvol   actiejaar.  

Het koningsnummer, het jaarlijkse weekendjeweg,  vond dit jaar plaats op de schitterende accommodatie Ronald 

McDonald De Hoeve Beetsterzwaag  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 een gezellige Karaoke-avond, vakkundig georganiseerd 

door André&Marc. Zaterdag stond in het teken van spelactiviteiten. De organisatie  had weer alles uit de kast 

getrokken om de groep spannend te animeren met diverse ludieke behendigheidsspellen. Om 17.00 uur was het 

genieten van een heerlijke BBQ. S’avonds was er een sfeervolle gezellige theateravond met het Thema Circus. 

Het Theaterduo Moniek & Edgar animeerde de groep met muziek en goocheltrucks. Zondag bij thuiskomst was 

er ‘n  feestelijke afsluiting in ’t Huukske met als hoogtepunt de eindpresentatie per groep van tijdens het Weekend 

ingestudeerde act. Onder de muzikale klanken van Dj Maarten en ’n geweldig optreden van Leuks uit Lauwe werd 

het succesvolle weekend afgesloten met een feestelijk buffet.     

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 was dit jaar met rolstoelgebonden deelnemers en muziek op ‘n door  RM Uiterwaarde 

beschikbaar gestelde pont een heus Muziek-waterspektakel mmv DJ Ronn. Deze dag ook weer met gezamenlijke  

feestelijke afsluiting/buffet met de schippersfamilie en Vips met hun begeleiding. 

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 2018 
Het sponsorresultaat van 2018 is wederom hartverwarmend. Op dit moment kunnen we reeds melden:   

   Tussenstand sponsorresultaat  2018  van      € 11.380, -    
Een fantastisch 5e plaats  van de 198 verenigingen bij de Rabo Grote Clubactie met een opbrengst van € 828,--  

 

 
 

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 in ’t jubileum jaar 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. Vip-arrangement Musical  Tarzan, We Will Rock You en 

, zijspanarrangement en Coca-cola kersttruckarrangement.   

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 

 

 



Wat gaan we doen in 2019: het 4e lustrumjaar? 
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. Onze keus is weer te rouleren  en hebben de uiterst geschikte en betaalbare 

accommodatie De Ronald McDonald Kindervallei te Valkenburg vastgelegd.  De meesten  zullen het nog wel kennen van 

2017. 

Ter opluistering van het 4e lustrum 2019 willen we op basis van  evaluatie het weekendjeweg  opsieren met spannende en 

sensationele Tastbare verrassingen. We zijn al drukdoende om activiteiten te  inventariseren die het weekend voor iedereen 

uit de groep op basis van hun mogelijkheid uitdagend en verrassend zijn. In het verlengde hiervan noemen we als voorbeeld: 

Survivalarrangement- escaperoom-lasergame/paintbal- grottenarrangement- dropping-workshop/demo’s en verrassend 

entertainment.  A GoGo Valkenburg, de spannendste heuvel van Limburg met indoor en outdoor activiteiten voor jong en 

oud. biedt hierin vele mogelijkheden 
 

Welk Weekend? 

Bij het raadplegen van de evenementen/activiteitenkalender 2018 en de beschikbare weekends van de locatie hebben wij de 

volgende Weekenden in optie genomen; T.w.  

 1E KEUS  : Het weekend van     17 T/M 19 MEI   2019 

 2e KEUS [reserve] : Het weekend van     12 T/M 14 APRIL 2019 
 

Graag ontvangen wij middels onderstaand invullijstje jullie aanmelding.  Svp beide data invullen ja/nee 

Wees er snel bij want VOL=VOL [op basis van aanmeldingsdatum]!! 
 

Eigen bijdrage deelnemers: 

 Zij die sponsorgeld hebben afgedragen    : geen  eigenbijdrage 

 Zij die geen sponsorgeld hebben afgedragen : eigen bijdrage  €  50,-- 

 Noodzakelijke persoonlijke begeleiding   :  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. KLIKKEN OP “BEANTWOORDEN” [ boven in werkbalk] 
2. TABEL INVULLEN 

GRAAG ONTVANGEN WIJ VAN JULLIE DE VOLGENDE INFORMATIE  

 (UITERLIJK  8 NOVEMBER 2018) 

Nieuwsgierig  :   hhttps://www.kinderfonds.nl/kindervallei/de-kindervallei/  

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  : www.adriedijkenloopgehandicapten.nl 

Facebook : https://www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten   [foto-albums] 
 
Alvast bedankt 
Met vriendelijke groeten 
Cees  Zondag  coördinator,    tlf 0487592589       email: cgmzondag@hetnet.nl  

1 NAAM  JA /NEE 

2 DEELNAME  WEEKEND Ronald McDonald Kindervallei [Valkenburg]  

3 IK GEEF ME OP VOOR  

          HET  WEEKEND 

[svp beide opties invullen] 

 1e Keus  17 t/m 19 MEI 2019 JA / NEE 

 Reserve 12 t/m 14  APRIL 2019               JA / NEE 

4 ROLSTOELGEBONDEN ZO JA :   +  [D]UW / [E]LEKTR. JA / NEE 

5 HOOG/LAAG-BED  JA / NEE 

6 TILLIFT  JA / NEE 

7 DOUCHESTOEL  JA / NEE 

8 PERS.BEGELEIDER  NOODZAKELIJK !!!   JA / NEE 

9 Bijzonderheden Deelname Eigen risico 
In 't kader de privacywet gelden de aanmeldingen als toestemming voor 

mogelijke publicaties van foto/filmopnames voor PR-doeleinden tenzij 

individueel wordt gemeld dit bezwaarlijk te vinden. 

 

https://www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten

