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Skidag in Skidome 

 

Gehandicapte kinderen 

van dagverblijf de Pom-

Pon in Bergen op Zoom 

en de Peuter Plus-groep 

uit Roosendaal mochten 

een dagje uit om de da-

gelijkse routine te bre-

ken. Ze vermaakten zich 

enorm in de sneeuw van 

Skidôme. Kees Ploeg 

RUCPHEN/FIJNAART - 

De nieuwe sneeuwhel-

ling van Skidôme in 

Rucphen was gisteren 

gereserveerd voor 55 

kinderen van de stich-

ting Het Raakt U uit 

Fijnaart. 

van stichting Het Raakt 

U heeft zelf twee kin-

deren op de Pompon: 

de tweeling Bart en Bas. 

De club mensen die vier 

jaar geleden het zilveren 

jubileum van Pompon 

luister bij wilde zetten, 

werd daarna de officiële 

stichting Het Raakt U. 

"We organiseren uit-

stapjes die niet worden 

bekostigd uit bijvoor-

beeld de WMO of de 

AWBZ." Na een ge-

slaagde zwemdag in ok-

tober was gisteren de 

uitgestelde skidag in het 

vernieuwde en uitge-

breide Skidôme. Op 10 

december wordt in De 

Niervaert in Klundert 

een sponsoravond voor 

Het Raakt U gehouden. 

De avond wordt opge-

zet door de Black Sheep 

Swing Band, in samen-

werking met Determi-

nato en theatergroep 

Face.  

Bron BN de Stem; Henk 

Via deze weg willen 

Stichting Het Raakt U 

nogmaals bedanken 

voor de onvergetelijke 

dag bij Skidome in Ruc-

phen op 21 november 

2011. De kinderen heb-

ben deze dag weer veel 

positieve indrukken 

opgedaan. Het is 

enorm mooi om te zien 

hoe lichaamstaal boek-

delen spreekt. Breed-

lachend komen de 

kinderen op een zitski 

naar beneden, samen 

met een begeleider 

van Vereniging van 

gehandicapte winter-

sporters. Zo ook ge-

noten ze van de klank-

schalen, snoezelbus, 

het huifbed en niet de 

vergeten de zwarte 

pieten die langskwa-

Bedankje Peuterteam NSWAC ’t Kroeven en Ziekenhuis Lievenberg 
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Rotary Bergen 

op Zoom 

Noord schenkt 

€ 4.000,- aan 

Stichting Het 

Raakt U! 

 

Na het succes van 

2010, organiseerde de 

Rotary Bergen op 

Zoom Noord op 4 sep-

tember 2011 wederom 

het evenement “Cars & 

Charity”  Het prachtige 

trefpunt van dit evene-

ment was de Grote 

markt, in het centrum 

van Bergen op Zoom. 

De volledige opbrengst 

van de dag kwam ten 

goede aan de lokale 

gehandicaptenzorg. 

Stichting Het Raakt U 

was 1 van de 2 eindbe-

stemmingen. Het resul-

taat: een cheque  van 

maar liefst € 4.000,- 

voor onze stichting. 

Deelnemers, Sponsors, 

donateurs, kopers van 

de loten, maar vooral 

de leden van de Rotary 

Bergen op Zoom 

Noord:  Super be-

dankt!!! 

                                    Agenda voor 2012 
 Skidag    6 april             

 Efteling   mei-juni 

 Zwemdag  oktober 

 Snoezeltheatertour november 

Benefietconcert brengt 7822 euro op 

Klundert – Het benefiet-

concert “Black Sheep 

Swing Band meets Stich-

ting Het Raakt U” heeft 

een kleine achtduizend 

euro opgebracht.  

De Fijnaartse swingband 

gaf zaterdagavond een op-

treden in de Niervaert in 

Klundert om geld op te 

halen voor de stichting die 

gehandicapte kinderen een 

dagje uit bied. Ruim twee-

honderdvijftig gasten geno-

ten onder begeleiding van 

een natje en een droogje 

van de show. De “Zwarte 

Schapen” werken hier-

voor samen met de 

Klundertse harmonie De-

terminato, de Oudenbos-

sche toneelgroep Face en 

het Fijnaartse koor Move. 

Bij de swingband was bo-

vendien Berry den Hollan-

der een special-guest. 

Eerst kwam hij vanuit het 

niets naar de microfoon 

gelopen om bij Mr. Bo-

jangles de solo te fluiten, 

daarna zong hij onder 

sway en deed hij het duet 

something stupid met 

Black Sheep-zangeres Bri-

git segers. 

Aan het eind van de avond 

mocht Het Raakt U voor-

zitter Kees Ploeg een che-

que van 7822 euro in ont-

vangst nemen. Dat geld 

was onder andere opge-

haald door middel van een 

loterij, waarbij als hoofd-

prijs een tegoedbon van 

driehonderd euro belange-

loos beschikbaar was ge-

steld door Blokker Buiten.  

 



Zwemdag in de Nievaert te Klundert 
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Roosendaal 25-10-2011 

 

Lieve mensen van “stichting het 

raakt u” Gisteren was het dan ein-

delijk zover; voor de eerste keer 

gingen we deelnemen aan jullie 

georganiseerde dag in de Nier-

vaert te Klundert. De weken 

voordien waren vaak weken vol 

vragen en onduidelijkheden maar 

de informatie vanuit jullie en voor-

al de mogelijkheden en wensen die 

we op voorhand mochten aange-

ven bracht al heel snel duidelijk-

heid en het enthousiasme steeg 

met de dag binnen ons team. 

De aankomst bij de locatie was 

voor de een, een leuke uitdaging 

maar voor de ander wat moeilijk 

en onduidelijk waardoor er hier 

en daar een traantje viel. Gelukkig 

stonden de bekende begeleidsters 

allemaal paraat om onze kanjers 

op te wachten waardoor zij als 

snel gewend waren en voelde dat 

het oké was om hier binnen te 

stappen.  

Al snel konden we aan het pro-

gramma beginnen wat bestond uit 

de voetreflex massage met de 

knuffelhoek. Ongelooflijk mooi om 

te aanschouwen hoe de meeste 

van onze kinderen relaxt achter-

over in de ligstoel genoten van de 

massage. Sommige vonden dit 

geen goed plan en best wel 

vreemd dus werd er even geaccli-

matiseerd in de knuffelhoek met 

wel honderd heerlijke knuffels. 

Vanuit een aanraking onder de 

voetzool of een teentje zagen we 

de oogjes zich aandachtig en ge-

concentreerd zich focussen op 

hetgeen men voelde met een uit-

eindelijk resultaat dat deze hele-

maal ontspannen op de rug kon 

liggen genieten van een persoon-

lijk massage. Prachtig om te aan-

schouwen. 

Daarna was het tijd voor het 

snoezeltheater waar iedereen stil 

werd van de sfeer, de lampjes, de 

muziek en de verschillende attri-

buten die passeerde., Een ware 

droomwereld waar een ieder ge-

boeid was door hetgeen hen per-

soonlijk aantrok. Machtig mooi 

om deze ervaring mee te maken 

De muziek op de klankschalen. 

Eer geurtje van wierook op de 

achtergrond en de mogelijkheid 

om relaxt de klanten en ding dang 

dongen binnen te laten komen. 

De een werd er stil en zeer rustig 

van waardoor men bijna inslaap 

viel. De ander ging enthousiast 

mee doen me de bewegingen en 

stuurde op afstand aan op de ver-

schillende klankschalen. Ieder kan 

en mocht dit beleven op zijn eigen 

unieke manier wat een diversiteit 

van belevingen met zich mee 

bracht.  En wij, als begeleidsters 

mochten di alles weer aanschou-

wen en mee beleven. 

De lunch was inmiddels klaarge-

zet, wij keken onze ogen uit! Wat 

een service en een verwennerij 

voor iedereen. We hebben heer-

lijk onze buikjes rond gegeten 

waarna enkele kinderen even 

mochten rusten omdat hun oog-

jes erg zwaar werden door het 

“zandmannetje”. 

Toen iedereen weer opgeladen 

was mochten we allemaal even 

uitrazen in de mega spingkastelen 

en zagen we de andere groepen 

ook weer terug, gezellig. 

In de middagen hadden we het 

zwembad tot onze beschikking. 

Zwembad? Niet zomaar het eer-

ste de beste zwembad! Er was 

een stroomversnelling, een wild 

water glijbaan, een bubbelbad, 

spuitkanonnen en sproeiers, 

enz. enz. Ongelooflijk, wat een 

luxe oord om op ontdekking uit 

te gaan, onze eigen grenzen te 

verkennen en verleggen om sa-

men de juf bv van de glijbaan of 

te glijden. Euforie alom!! 

Moe maar voldaan konden we 

nog een heerlijke douche nemen 

om na een drankje en koekje de 

bus weer in te gaan om naar 

huis te vertrekken. Na deze dag 

komt er maar 1 gevoel naar bo-

ven bij alle juffen; dankbaarheid!! 

Dankbaar voor de uitnodiging, 

de locatie, de activiteiten, de 

ruimtes en de mogelijkheden 

om een belevingsdag als deze 

nooit meer te vergeten omdat 

deze zeer waardevol was voor 

“onze” kinderen en wij dit sa-

men met hen hebben mogen en 

kunnen beleven. Ook onze dank 

aan de collega’s van de Pompon 

voor de gezelligheid! Om zeker 

al onze behulpzame en enthousi-

aste ouders/familie en vrijwil-

ligers niet te vergeten om deze 

dag in een 1 op 1 situatie te be-

leven. 

Stichting het raakt u; 

 

Dikke chapeau voor jullie en-

thousiasme, betrokkenheid, uit-

nodiging en organisatie. Jullie zijn 

kanjers!!!!!!!! 

We hopen tot snel 



 

 

 

Stichting Het Raakt U,  

p/a  Meerkoet 9 

4793 HR  Fijnaart 
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Prettige Kerstdagen en een gelukkig 

2012 
Namens het bestuur en de kin-

deren bedanken we graag alle 

donateurs en sponsoren voor 

hun steun in 2011.  

Stichting Het Raakt U heeft 

een bijzonder goed jaar achter 

de rug en hebben door uw 

steun erg veel kunnen organi-

seren.  

 

We denken dan aan: 

 de belevingsdag op goe-

de vrijdag,  

 de belevingsdag in het 

RBC stadion in mei,  

 de zwemdag in Klundert  

 de skidag in skidome.  

 

Ruim 400 kinderen hebben van 

deze activiteiten mogen genie-

ten.  

Kerstpakket voor de kinderen van  

De Peuterplusgroep en De Pompon 
 

De kinderen van de Pompon hebben van Stichting 

Het Raakt U een kerstpakket ontvangen. Dit pakket 

is mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven: 

 

 Hotel Old Dutch te Bergen op Zoom  

 Blue Band  en Becel van Unilever 

 Supermarkt Jac Attent Standdaarbuiten 

 Albron catering 

 Friesland Campina  

Foodservices 

 Leesmap Plaza.nl 


