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Nieuwsbrief Stichting Het 

Raakt U 
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Rucphen, vrijdag 3 april 2015 werden weer veel kin-
deren wakker met een mooie dag in het vooruitzicht. 
Bij Skidome in Rucphen was het toen al een drukte van 
belang. Snoezeltheater DOT was druk in de weer om  
het theater op te bouwen. De Klankreiziger was ook 
weer van de partij en bracht zijn instrumenten in ge-
reedheid.  
Ook waren de paarden en hun verzorgers van De Vos-
jes weer vroeg opgestaan. De paarden werden in ge-
reedheid gebracht en kregen nog snel iets te eten en te 
drinken. De ski-instructeurs waren ook op tijd om de bi-
uniques na te kijken en op te bouwen.  
Helaas kon de snoezelbus door omstandigheden niet 
komen. Volgende keer hopen we uiteraard dat ze er 
weer bij zijn.   

Tenslotte stonden de mensen van de horeca weer 
gereed om iedereen te voorzien van verse koffie en 
uiteraard waren ze de lunch al aan het voorbereiden.  

 
Dit is ook wel noodzakelijk want er worden zeer veel 
kroketten en dergelijke gegeten.  
 
Om 9:00 uur kwamen de eerste kinderen aan en om 
9:30 uur was iedereen aanwezig. De kids waren zeer 
enthousiast om aan de activiteiten deel te nemen. 
Na een openingswoordje van de Stichting Het Raakt 
U ging ieder zijn weg.  
 
Alle kinderen hebben een zeer mooie dag gehad en 
sfeer was zeer goed. De lach op hun gezichtjes gaf 
duidelijk aan dat het een zeer geslaagde dag is ge-
weest.  
 
Uiteraard bedanken we onze sponsoren en vaste 
donateurs voor hun bijdrage. Zonder hun zijn dit 
soort dagen niet mogelijk.  
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Agenda   

Fijnaart - 6 juni 2015 

Wederom een mooie cheque voor Stichting Het Raakt U. 

Bij Jumbo Driesen in Fijnaart konden alle klanten tijdens 

de verenigingsweken sparen voor hun goede doel. Dit 

heeft uiteindelijk weer EUR 70,50 opgebracht. Weer een 

mooi bedrag waar we de kinderen blij mee kunnen maken. 

Iedereen die voor ons heeft gespaard, van harte bedankt.  

 

Bestuur Stichting Het Raakt U. 

 

25 maart 2016……………... Skidag………...…. Skidome Rucphen 

September 2016…………… Bootrundag……….Drimmelen 

 

N I E U W S B R I E F  S T I C H T I N G  H E T  R A A K T  U  

Cheque Jumbo Driesen 

Het Raakt U Tafel bij Mijn Tafel 
Op 13 juni 2015 opent Mijn Tafel Roosendaal zijn deuren. MijnTafel wil mensen de mogelijkheid bieden 

hun nieuwe, tweedehandse en zelfgemaakte spullen te kopen en te verkopen in een lichte en ruime 

winkel. Je huurt in bij MijnTafel een tafel (al vanaf één week), bepaalt zelf de verkoopprijs, etaleert je 

spullen op de tafel en Mijn Tafel verkoopt deze voor jou. Wekelijks krijg je de volledige opbrengst van 

jouw verkochte spullen uitbetaald.  

 

Stichting Het Raakt U heeft tot en met december 2015 gratis een tafel ter beschikking gekregen (zie 

foto). Door verkoop van spullen kunnen we geld ophalen voor Stichting Het Raakt U. Uiteraard moet de 

tafel wel vol blijven dus aan iedereen het verzoek om spullen te verzamelen die goed verkocht kunnen 

worden op de tafel. Deze spullen kun je bij een van de bestuursleden van de stichting inleveren. Indien 

mogelijk kun je de spullen ook bij Mijn Tafel in Roosendaal brengen.  We hopen op veel mooie spullen 

en uiteraard dat deze voor een mooie prijs worden verkocht.  
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Op donderdag 21 mei mochten 5 groepen van de Liduinaschool uit Breda, een voorstelling bijwo-

nen van het snoezeltheater Droomlicht. De voorstelling werd op school gegeven en de kinderen 

werden door Lieke en Judith, verkleedt als tovenaars, ontvangen in een grote tent. De voorstel-

ling ging over een tovenaar die de mooiste dingen droomde. Daarbij werden de zintuigen van de 

kinderen betoverd door allerlei gekleurde lampjes, gekleurde doeken, voorwerpen als lichtballen, 

lichtkussens, en mooie muziek. Ze werden hierbij op een professionele, leuke en individuele ma-

nier benaderd. 

De kinderen hebben enorm genoten, en we willen Stichting Het Raakt U, dan ook heel erg bedan-

ken dat zij dit mogelijk hebben gemaakt. 

 

Nogmaals heel erg bedankt, met vriendelijke groet, 

 

Bernadette Gudde 

Namens de Liduinaschool SO Breda. 
 

 

N I E U W S B R I E F  S T I C H T I N G  H E T  R A A K T  U  

Snoezeltheater voor Liduinaschool 

Doel van de Stichting  

 

Doelstelling van de stichting is het financieren en organiseren van activiteiten voor mensen  

met een beperking in West-Brabant  en Zeeland om daarmee de  

leefkwaliteit te verbeteren.  

De stichting richt zich nadrukkelijk op activiteiten die niet middels de reguliere budgetten te bekostigen zijn. 

Denk hierbij aan AWBZ en WMO.   

Wij vinden het belangrijk onze steun te verlenen omdat de activiteiten die wij willen organiseren niet vanuit 

de reguliere budgetten of subsidies betaald kunnen worden. Kortom onze financiële steun is pure noodzaak. 

 

De Stichting “Het Raakt U” heeft het volgende als doel gesteld en dit in de statuten opgenomen: 

“Het ter beschikking stellen van financiële middelen of middelen in natura, voor zover deze niet uit de regu-

liere budgetten beschikbaar gesteld kunnen worden, bestemd voor de bevordering van het leef kwaliteit van 

mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in het algemeen, en voorts al hetgeen met een 

en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 

woords”.  

Telefoon: (0168) 463364 

E-mail: info@hetraaktu.nl 

Kvk 2014 2015 

IBAN: 

NL73RABO0106782258 

  

Stichting Het Raakt U,  

p/a  Meerkoet 9 

4793 HR  Fijnaart 
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Mooie cheque van OPD Het Willemeintje 

Op 17 april verzocht het Willemeintje ons om langs te komen. De kinderen hadden namelijk een verrassing voor ons. 

Blij verrast en toch wel nieuwsgierig reisden we af naar Roosendaal. Wat zou ons te wachten staan? We hadden geen 

idee. In de hal werden we verwelkomt door alle kinderen. Ze zaten op ons te wachten in de hal. We kregen een ware 

voorstelling en de kinderen hebben fantastisch voor ons gezongen. Ze deden het geweldig! 

 

En toen we dachten dat het klaar was en we aan de koffie konden kwam pas de grote verrassing. De kinderen hadden 

met cake bakken en verkopen en een voorjaarsmarkt een heel mooi bedrag opgehaald voor Stichting Het Raakt U. Heel 

erg bedankt hiervoor. Uiteraard zijn we hier als Stichting heel erg blij mee en we zorgen dat het goed wordt besteed. 

Het blijft wel heel bijzonder dat onze doelgroep zelf geld opgehaald. Geweldig. 

 

Bedankt voor de warme onthaal en de leuke ochtend, 

Bestuur Stichting Het Raakt U.  

 

 

 

 

 

N I E U W S B R I E F  S T I C H T I N G  H E T  R A A K T  U  

 
Wij zijn het goede doel van het hardloopfestijn: “De halve marathon van Roosendaal” op zondag 

28 juni 2015. Om als stichting zichtbaar te zijn tijdens deze dag zijn er een aantal lopers bereid 

deze dag een 10km of 21,1km te lopen.  

Vanuit het bestuur “De halve marathon van Roosendaal” mogen we gratis met twee bedrijventeams 

inschrijven. De teams bestaan uit de volgende personen: 

 

10km team: 

Natascha van den Bosch 

Cindy Mies 

Jenny van Overveld 

Danique Poppelaars 

Rob Hollemans 

 

21,1km team 

Pieter van den Berg 

Hans Beerens 

Arjan de Jong 

Francisca de Jong 

Henk van Zutphen 

 

Alle lopers worden door hun collega’s, familie, vrienden en anderen bekenden gesponsord om een 

zo groot mogelijk bedrag voor de stichting bij elkaar te lopen. De lopers zijn herkenbaar in een 

mooi shirt van Stichting Het Raakt U. Zodra bekend is hoe het shirt eruit komt te zien plaatsen we 

een foto op de website en op facebook 

Mocht het mogelijk zijn steun dan onze lopers en/of kom ze aanmoedigen op zondag 28 juni 2015. 

Start is om 16:30 op De Markt in Roosendaal. Financieel steunen kan ook door een donatie over te 

maken op NL73RABO 0106782258 T.N.V. STICHTING HET RAAKT U en de naam van de lo-

per.  Voor meer informatie kijk op www.halvemarathonroosendaal.nl 

http://www.halvemarathonroosendaal.nl

