
ontspannende muziek en rust-

gevende aroma’s waar te nemen 

waren. 

Ook was er een snoezeltheater 

welke diverse voorstellingen 

speelde voor de kinderen.  

Ook voor de innerlijke mens werd 

door de Niervaert een uitgebreid 

lunchbuffet geserveerd. 

Van Danoontje hadden we weer 

lekkere toetjes gekregen die er in 

gingen als koek! 

Kortom weer een leuke dag voor al 

de kinderen en hun begeleiders ! 

We willen iedereen die een bi-

jdrage heeft geleverd aan deze dag 

bedanken voor deze geweldige dag! 

Deze dag werd mede mogelijk 

gemaakt door: 

 

 

 

 

 

 

Op 15 oktober stond het hele 

complex van de Niervaert in het 

teken van een heerlijk ontspan-

nen dag voor iedereen, voor 

zowel de kinderen als hun bege-

leiders. 

De kinderen van OPD de Pom-

Pon, Willemijn en Klaverweide 

waren aanwezig op deze ge-

weldige dag. 

De dag werd geopend door 

Kees (voorzitter van Stichting 

het Raakt U) welke de over-

heerlijke taarten aansneed, 

welke waren gesponsord door 

Ed van Wijk voetreflexmassage 

uit Fijnaart. 

Voor alle kinderen waren er 

weer diverse activiteiten zoals 

zwemmen, snoezelen, klank-

schalen, voetreflexmassage, 

springkussens, knutselen etc., 

kortom te veel om op te noe-

men. 

Helaas konden de Aloha Ruiters 

met hun huifbed niet aanwezig 

zijn. 

Wel waren er busdames, welke 

met de kinderen welke ze 

dagelijks begeleiden, konden 

zwemmen. 

Tijdens de sessies met de klank-

schalen konden de kinderen heerlijk 

genieten van de rust welke deze 

brengen. 

Voor een heerlijke voetreflex mas-

sage was een hele zaal ingericht, 

waar op de achtergrond heerlijk 

Zwemfundag was weer super! 
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S T I C H T I N G  H E T  

R A A K T  U !  

Nieuwsbrief Stichting Het 

Raakt U 
N O V E M B E R  2 0 1 2  J A A R G A N G  4   N R .  3  

Zwemmen met de busdame 

Het Raakt U taarten 

De klankschalen 

Voetreflexmassage 

Snoezeltheater 

Noteer vast in uw 

agenda voor volgend 

jaar:  

Februari Doth 

Theater tour    

28 Maart De Ski-dag 

23 April 5 jarig 

bestaan Stichting Het 

Raakt U 

http://www.bax-shop.nl/nieuws-items/datum-open-dag-en-opening-nieuwe-winkel-bekend.html


Gertrudis College Roosendaal werkt mee aan 5 jarig bestaan 

P A G I N A  2  J A A R G A N G  4   N R .  3  

De kerstmarkt 2009 van het Ger-

trudis college leverde de stichting 

al eens € 1.250,00 Euro op! 

Dit smaakte wederzijds naar meer! Via 

Jean-Piere Luijks, docent op het Gertru-

dis, rees al snel het idee om iets met 

maatschappelijks stages vorm te geven 

samen met de leerlingen van het Gertru-

dis. 

Op 11 Mei 2011 werd een grootse dag 

georganiseerd in het RBC Stadion waar 

de studenten van het Gertrudis ook al een groot aan-

deel in hadden! 

Volgend jaar op 23 april zullen we ons 5 jarig jubileum 

vieren wat samen met de leerlingen van het Gertrudis 

zal worden georganiseerd. De locatie is het Gertrudis 

zelf! 

Noteer het alvast in uw agenda: 23 april 2013, het 

5 jarig bestaan van Stichting Het Raakt U! 

Het bestuur, wat het steeds drukker krijgt met het organiseren van de diverse evenementen en de hierbij behorende  activiteiten, was al 

enige tijd op zoek naar versterking. Deze versterking is gevonden in Carlo Tempelaars. Carlo is de vader van Bram, welke ook op OPD 

de PomPon zit.  

Carlo was vaak aanwezig op onze evenementen en leek ons een geschikte kandidaat. 

Tijdens de zwemdag hebben we hem hiervoor gevraagd en zonder na te denken gaf Carlo aan graag een bijdrage te willen leveren aan de 

activiteiten welke onze Stichting organiseert. Wij wensen Carlo veel plezier en succes toe  en heten hem van harte welkom! 

Uitbreiding bestuur met Carlo Tempelaars 

Stichting Het Raakt U,  

p/a  Meerkoet 9 

4793 HR  Fijnaart 

Telefoon: (0168) 463364 

E-mail: hetraakt@hetraaktu.nl 

Kvk 2014 2015 

Rekeningnummer 10.67.82.258. 

Doel van de Stichting  

 

Doelstelling van de stichting is het financieren en organiseren van 

activiteiten voor kinderen met een beperking om zodoende de 

leefkwaliteit te verbeteren.  

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

West-Brabant (regio Bergen op Zoom tot en met Tilburg) met een beperking om zodoende 

de leefkwaliteit te verbeteren. De stichting richt zich nadrukkelijk op activiteiten die niet mid-

dels de reguliere budgetten te bekostigen zijn. Denk hierbij aan AWBZ en WMO. Stichting 

Het Raakt U richt zich op kinderen met een beperking in het algemeen en kinderen van OPD 

de Pompon te Bergen op Zoom in het bijzonder. Wij vinden het belangrijk onze steun te ver-

lenen 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 reguliere budgetten beschikbaar gesteld kunnen worden, bestemd voor de bevorde-

ring van de leefkwaliteit 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”.  


