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Klundert—Maandag 14 okto-

ber was het weer zover. Rond 

8 uur kwamen de snoezelthe-

aters, klankschalen, voetflex-

masseurs, het springkussen en 

500 badeendjes aan in Klun-

dert.  

Bestemming zwembad de 

Niervaert. Alles moest opge-

bouwd worden want vanaf 

9.00 uur  werden de kinderen 

van OPD Het Willemijntje, 

OPD de Pompon, Peuterplus-

groep uit Roosendaal, Klaver-

weide en Petteflet al ver-

wacht.  

Ongeveer 90 kinderen met 

hun begeleiders konden ge-

nieten van Snoezeltheater 

DOT en Droomlicht,  

voetreflexmassage, klank-

schalen, zwemmen, knutse-

len en het springkussen. 

Helaas heeft het huifbedrij-

den af moeten zeggen van-

wege het slechte, koude 

weer. Jammer maar volgen-

de keer beter.  

Omdat foto’s meer zeggen 

dan een stuk tekst zie je op 

deze pagina een impressie 

van de dag vastgelegd in 

mooie beelden. De sponso-

ren van deze dag staan onder 

aan deze pagina. Bedankt. 

 

 

 

 

 



P A G I N A  2  

IJsjes van Wilhelmus 

 

Logeerhuis Roosendaal 

Dit jaar hadden we op Logeerhuis Roosendaal , 

een bijzonder Leuk en actief zomerprogramma 

door een gulle gift van Stichting Het Raakt U. 

We zijn naar verschillende speeltuinen geweest, 

hebben muziek gemaakt op het Vrouwenhof, 

pannenkoeken gegeten en naar het Fantastyval in 

Wouwse Plantage geweest. Tenslotte hebben we 

ook nog gezwommen en Glow-in-the-dark-golf 

gespeeld. Kortom een geweldige zomer. 
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De Speelrots 

Ook wij hebben danzij een gift snoezelthea-

ter Droomlicht kunnen uitnodigen. Zij heb-

ben een mooie show voor ons opgevoerd. 

Ook hebben we veel pret gehad met water 

tijdens de warme dagen. Natuurlijk hebben 

we ook de leiding nat gespoten, ook al 

mocht dat niet. 

Verder hebben we nog een bioscoopmiddag 

gehad met als afsluiting een bezoekje van 

de ijscoman. De laatste week hadden we 

discomiddag met twee mooie winnaars en 

een grote BBQ. Het was een warme mooie 

zomer voor ons.  

Zomer verwendagen van Stichting Het 

Raakt U 
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Elk jaar tijdens de periode van de zomervakantie 

wordt er binnen KDC de Pompon een zomerpro-

ject gehouden. Dit zomerproject heeft vaak een 

duur van zes weken, net zolang als de reguliere 

zomervakantie duurt. Tijdens deze zes weken 

wordt er aan de hand van een bepaald thema een 

zomerproject opgezet met allerlei leuke activitei-

ten voor de kinderen om te doen. Zo hebben ook 

de kinderen een beetje het gevoel dat het vakan-

tie is.  

Elk jaar wordt er een andere thema gekoppeld 

aan het zomerproject. Zo is er vorig jaar gekozen 

om op bezoek te gaan in verschillende landen en 

culturen en zijn we dit jaar op bezoek gegaan in 

verschillende sprookjesverhalen. Tijdens het 

project is er elke week een ander sprookje aan 

bod gekomen, denk hierbij aan: Hans en Grietje, 

Ariel de kleine zeemeermin, Belle en het Beest, 

Sneeuwwitje en nog veel meer. Het project wordt 

uitgewerkt door een zomercommissie, dit zijn 

allemaal medewerkers van KDC De Pompon die 

ervoor zorgen dat er leuke activiteiten verzonnen 

worden voor de kinderen. Elke week is er een 

ander sprookje aan bod gekomen waarbij ver-

schillende activiteiten voorbij komen, denk hier-
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bij aan: knutselactiviteiten, snoezelen,             

sensopatisch materiaal, BIM, muziek, ko-

ken/proeven en ook een paar extra activitei-

ten.  

Dit jaar hebben wij van stichting Het Raakt 

U sponsering ontvangen waardoor we deze 

extra activiteiten mogelijk hebben kunnen 

maken voor de kinderen. In de eerste week 

hebben de kinderen kunnen genieten van 

een ritje op het huifbed. Onze vrienden van 

Stichting Aloha zijn met hun paarden geko-

men om de kinderen een onvergetelijk ritje 

op het huifdbed te laten beleven. Daarnaast 

zijn er als aandenken aan het project 

sprookjesboeken ontworpen en afgedrukt, 

zodat de kinderen allemaal hun eigen 

sprookjeservaringen mee naar huis konden 

nemen. In de boeken zijn allerlei foto’s en 

verhalen geschreven van wat de kinderen 

de afgelopen weken gedaan hebben. Als 

afsluiting is er een BBQ gehouden voor alle 

kinderen. Dit was een erg leuke en vooral 

lekkere afsluiter van het project. Vooral het 

samen zijn met alle groepen en gezellig met 

elkaar eten en drinken, daar genieten de 

kinderen erg van.  

We willen Stichting het Raakt U heel harte-

lijk bedanken voor het mogelijk maken van 

deze activiteiten tijdens dit zomerproject! 

We hebben genoten van alles en hebben 

een super zomerproject achter de rug.  

Zomerproject De Pompon 

 

Nog dit jaar wordt 

onze website volle-

dig vernieuwd. 

Hou de website dus 

goed in de gaten. 
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Basisschool Lodijke 
Donderdagmiddag 18 April jl. werd de jaarlijkse 

"Goede Doelen Actie" gehouden op basisschool 

Lodijke te Bergen op Zoom. Via leuke en creatie-

ve acties werd er door de leerlingen en leerkrach-

ten geld opgehaald voor een drietal goede doelen , 

waarvan Het Raakt U er een was. Deze dag leidde 

tot een cheque met een waarde van EUR 2.000,= 

voor onze stichting. Deze cheque werd op de laat-

ste schooldag van het jaar op een feestelijke ma-

nier uitgereikt. Speciale dank gaat uit naar juf 

Wietske Krijnen die onze stichting heeft voorge-

dragen. 
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Wie helpt ons met 

het sparen van de 

blue band zegel-

tjes voor de gratis 

broodplankjes. 

We willen deze 

plankjes gebrui-

ken om weer zo-

veel mogelijk kin-

deren van Stich-

ting Het Raakt U 

blij te maken met 

een kerstpakket-

je. Dus als je er 

niets mee doet, 

gooi ze niet weg, 

maar geef ze als-

tublieft aan Petra 

Ploeg. Wij zijn er 

blij mee!  

Afscheid bestuurslid Raymond Martens 

Mede oprichter van Stichting Het Raakt U. Bestuurslid van het eerste uur. Zeer betrokken bij de 

doelgroep. Energiek. Kritisch op de kwaliteit. Enkele typeringen voor de rol, welke Raymond als 

bestuurslid van onze stichting ruim 5 jaar heeft vervuld. Na deze periode van onvoorwaardelijke 

inzet, heeft Raymond besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen. Zoals Raymond het zelf aan-

geeft, tijd voor wat anders en ruimte voor anderen, om het mooie gedachtegoed van de stichting 

voort te zetten. Aan dat laatste wordt concreet al invulling gegeven, doordat Carlo Tempelaars eind 

vorig jaar is toegetreden tot het bestuur.  

Mede dankzij de inzet van Raymond, heeft de stichting een onuitwisbare plaats ingenomen in de 

lokale samenleving. De naamsbekendheid is enorm. De bereikte resultaten (georganiseerde activi-

teiten voor de doelgroep en de geworven donateurs) zijn fantastisch. En, niet onbelangrijk, de  

continuïteit is voor de komende jaren eveneens gewaarborgd. 

Hoewel wij de betrokkenheid van Raymond zeker gaan missen, respecteren wij zijn besluit. Wij 

bedanken Raymond, mede namens “de kinderen” en de donateurs, voor zijn inzet. 

 

Het Bestuur van Stichting Het Raakt U 
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Ben Ploeg zit het uit…… 

Klundert—50 uur paalzitten voor Stichting Het Raakt U. Dat is nog eens een geweldige prestatie van 

Ben Ploeg. Hij haalde er maar liefst EUR 1.500,— mee op.  Heel erg bedankt namens alle kinderen.  


