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Nieuwsbrief Stichting Het 

Raakt U 
M E I  2 0 1 4  J A A R G A N G  6  N R . 1  

Het succes van de 6e 
Skidag 

 
Het Bestuur van Stichting Het 
raakt u wil iedereen bedanken die 
heeft meegewerkt en heeft mee-
gedaan aan de skidag. De 6e 
skidag is voor ons weer een suc-
ces geweest. De positieve gelui-
den van de dagverblijven Pom-
pon, Willemijntje, Palet, Plataan 
en Pertoetie hebben ons nieuwe 
energie gegeven en het bewijs 
geleverd dat wij op de goede weg 
zijn.  De 80 aanwezige kinderen 
hebben weer optimaal genoten 
van de medewerking van de ski-
vereniging VGW uit Huizen. De 
kinderen zijn weer veilig op skipis-
te begeleid door de ervaren skile-
raren die de Bi-unique’s weer 
door de sneeuw lieten glijden. Dit 
jaar konden de kinderen ook met 
Erik ( de vader van Floris) en met 
ons bestuurslid Arnold van der 
Steen mee skiën.  
Ook was er gelegenheid om van 
Snoezeltheater Dot te genieten. 
Zij gaven weer 4 geweldige voor-
stellingen waar de kinderen op-
nieuw van genoten en zeker het 
scheuren van de stukjes stof viel 
in de smaak. De dames Anke en 
Fanny van praktijk Whiteroses 
brachten de kinderen met de  
klankschalen helemaal tot rust en 
is zowel voor de kinderen als voor 
Anke en Fanny een feest van 
herkenning geworden. De  nieu-
we snoezelbus uit Rotterdam is 
schitterend geworden.  Annemiek 
en Laura hebben een hele nieuwe 
bus met nieuw interieur. De bus is 
speciaal  ingericht voor mensen 
met een beperking die hierin kun-

nen spelen, maar ook tot rust 
kunnen komen. Natuurlijk is hier 
optimaal gebruik van gemaakt. 
Het Huifbedrijden blijft ook een 
mooie uitdaging en belevenis  
voor vele kinderen. Dit jaar heeft 
de Vosjes zijn medewerking 
verleend aan de skidag, het 
leuke van deze huifbedden was 
dat ze met 2 huifbedden achter 
elkaar een grote ronde hebben 
kunnen rijden. Zo konden de 
ingedeelde groepen met begelei-
ders een leuke tocht met elkaar 
maken. Weer een hele nieuwe 
ervaring en beleving om dit met 
elkaar te doen. Het lunch buffet 

dat was verzorgd,  was weer 
geweldig,  de kroketten waren 
niet aan te slepen. Ook de ge-
sponsorde Danoontjes vonden 
gretig aftrek. Om te kunnen ver-
schonen heeft Welzorg Breda 2 
verstelbare bedden en een tillift 
neergezet,  hier is ook veelvuldig 
gebruik van gemaakt.                 
Zonder onze vaste sponsors en 
donateurs kunnen wij als stichting 
niet bestaan. Daarom grote dank 
voor alle financiële steun, maar 
ook voor de steun in natura! Ie-
dereen heel erg bedankt.  

Sponsoren Skidag Bedankt 
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Agenda   

Op 13 februari hebben snoezeltheater DOT en 

Droomlicht een aantal mooie voorstellingen  

verzorgd. Ditmaal voor de kinderen van de 

dagverblijven Pompon en het Willemeintje.  

De reacties waren weer erg goed en de kinderen 

hebben enorm genoten van alle prikkelingen en 

aandacht die men kreeg. 

 

7-6……………………….Fietstocht…………….. Fijnaart  

Zomer……………………Vakantieprojecten……West-Brabant 

20-10..………………….. Zwemdag……………. Niervaert Klundert 

Najaar………………….. Snoezeltheatertour…. West-Brabant 

 

 

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 Pompon en  

Willemeintje 

Winter Hot Toernooi 
 
Tennisvereniging Halsteren organiseert elk jaar in maart het “Winter Hot-Toernooi”. Vorig jaar werd daar 
voor het eerst een goed doel aan gekoppeld. Concreet houdt dat in dat er loten worden gekocht voor 
een gesponsorde loterij en dat de opbrengst daarvan naar een goed doel gaat. U raadt het al, dit jaar 
was de keuze gevallen op Stichting Het Raakt U. Voor de stichting een mooi uithangbord om zich te 
profileren (vlag, nieuwsbrieven, foto’s, etc.). En naast het bevorderen van de naamsbekendheid was de 
opbrengst ook de moeite waard: € 250,-. 
Tennis vrienden van Halsteren, bedankt! 
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 Fijnaart 26 april 2014 –Kees en Carlo waren 

vroeg uit de veren voor een mooie koningsdag in 

Fijnaart. Stichting Het Raakt U was die dag een 

van de goede doelen van de bazaar georgani-

seerd door PKN Fijnaart (Protestantse Kerk). 

Het was een mooie dag met een bazaar en na-

tuurlijk de tradionele loterij met het grote rad 

van fortuin.  
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De diverse ronden over de gehele dag hebben 

veel geld opgebracht en uiteindelijk was er sprake 

van een zeer grote bijdrage voor onze stichting.  

We willen PKN Fijnaart en 

alle mensen die loten 

hebben gekocht of op een 

andere manier hun bijdra-

ge hebben geleverd 

enorm bedankt. In een 

woord “Geweldig”  

 

Bestuur Stichting Het 

Raakt U 

 

Bazaar Koningsdag Fijnaart  

Doel van de Stichting  

 

Doelstelling van de stichting is het financieren en organiseren van activiteiten voor kinderen in  

West-Brabant  en Zeeland met een beperking om zodoende de  

leef kwaliteit te verbeteren.  

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

Denk hierbij aan AWBZ en WMO.   

Stichting Het Raakt U richt zich op kinderen in West-Brabant en Zeeland. 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 voor kinderen van OPD de 

Pompon in het bijzonder, 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: hetraakt@hetraaktu.nl 

Kvk 2014 2015 

IBAN:  

NL73 RABO 0106782258 

  

Stichting Het Raakt U,  

p/a  Meerkoet 9 

4793 HR  Fijnaart 

1.956,--
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JCI Volcke Rack deelt uit! 

 

Uit ruim 20 aanmeldingen zijn drie finalisten gekozen. De finalisten moesten op woensdagavond 11 

december 2013 hun goede doel aan een onafhankelijke jury en de leden van JCI Volcke Rack presente-

ren. Dit was een spannende strijd waarbij we alles uit de kast hebben gehaald om Stichting Het Raakt U 

van de beste kant te laten zien.  Op basis hiervan heeft de jury en hebben leden gekozen voor Stichting 

Het Raakt U. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- dat we besteed hebben aan de skidag 

 

De drie finalisten waren: 

Jeugd- en sportvereniging De Kieviten 

Stichting A.E.D. Willemstad 

Stichting Het Raakt u! 

 

JCI enorm bedankt voor deze geweldige actie.  
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Kerstpakketten 
 
Ook dit jaar hebben we voor een groot aantal kin-
deren een mooi kerstpakket kunnen verzorgen. 
Uiteraard weer met behulp van heel veel sponso-
ren. Ook iedereen bedankt die geholpen heeft met 
de BlueBand zegeltjes om de bordjes bij elkaar te 
sparen. 
Dit was een groot succes, menig winkel in de buurt 
hebben we verlost van de voorraad bordjes.  

 
 

BN De Stem 19 april 


