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Nieuwsbrief juli 2017

Woord vooraf...
Het eerste half jaar van 2017 is bijna weer achter de rug. En er is weer veel gedaan. Iedere keer verbaas ik mij erover hoeveel
er door de vrijwilligers gedaan wordt. En met veel enthousiasme. Dat is goed om te zien en te horen.
Nadat alle vrijwilligers geïnformeerd zijn over het nieuwe beleidsplan van Stichting Droomdag heeft het bestuur een enorme
uitdaging gekregen om de juiste persoon te vinden voor de eerste officiële vacature binnen onze stichting.
Een enorme klus, veel sollicitanten waarbij er voldoende tussen zaten met kwaliteiten die wij in onze mooie Stichting Droomdag
kunnen gebruiken. Na het houden van goede gesprekken is onze keuze gevallen op Anneke Deijs. In deze nieuwsbrief stelt zij
zich aan jullie voor. Wij wensen Anneke heel veel succes toe in deze nieuwe en mooie uitdagende functie en hopen, en werken
er met elkaar aan, dat het een succes mag worden voor Stichting Droomdag. Ons doel is en blijft zoveel mogelijk gezinnen een
onvergetelijke Droomdag te bezorgen. Daar is geld voor nodig maar ook moeten wij op zoek naar vrijwilligers en naar
gezinnen.
Het zoeken naar vrijwilligers is een heel belangrijke zaak binnen onze stichting. Daarom wil ik vanaf deze plaats alle vrijwilligers
oproepen om zo actief mogelijk mee te doen met en binnen onze stichting. Stichting Droomdag rekent op de steun van onze
vrijwilligers. Probeer zoveel mogelijk mee te denken en werken om gezinnen een mooie dag te bezorgen. Afgelopen zaterdag,
17 juni 2017, zijn wij met 4 gezinnen naar de Eemhof geweest. Anneke en ik hadden geen gezin maar ik heb mijn best gedaan
Anneke te laten zien hoe mooi zo’n dag kan zijn. Deze dag was echt een feest, hoe gek dit ook mag en kan klinken. Wat
hadden wij mooie en lieve gezinnen, en een dankbaarheid. Onvergetelijk. En als je dat ziet wil je toch elke KLOK of SOK dag
mee!!!
Daarom wil ik graag een oproep doen aan al onze vrijwilligers. Kijk om je heen, binnen je familie, vrienden, kennissen,
collega’s, buren enz. of er nog mensen zijn die je enthousiast kan maken om vrijwilliger te worden bij onze Stichting Droomdag.
Wij hebben ze hard nodig. Willen wij meer gezinnen een onvergetelijk dag bezorgen zullen wij ook hard op zoek moeten naar
vrijwilligers. Alvast bedankt voor jullie hulp en inzet.
De commissie PR/FW is in contact gekomen met het bestuur van sportvereniging S.V. Kickers ’69 uit Leimuiden. Stichting
Droomdag heeft een overeenkomst gesloten met S.V. Kickers ’69 voor een periode van 3 jaar, waarin met behulp van
sponsoren, de meisjes en jongens A1 teams van SV Kickers 69 uit Leimuiden voorzien worden van nieuwe tenues met opdruk
van Stichting Droomdag en Bloksma Keukens. Met deze samenwerking voor drie jaar gaan zij niet alleen een goed doel
steunen maar ook hun leden bewust maken van minder gelukkige gezinnen in hun directe omgeving.
De meisjes en jongens A1-teams gaan zich jaarlijks inzetten voor Stichting Droomdag.
Een prachtig initiatief.
Dan wil ik jullie een mooie zomer toewensen en een fijne vakantie.

Paul van der Hoorn
(voorzitter)

Even voorstellen:
Het is inmiddels een week geleden dat ik op een stralende zaterdag zelf aanwezig kon en mocht zijn bij een Super Opkikkerdag,
waar wij als Stichting Droomdag met 4 gezinnen aanwezig waren. Wat Stichting Droomdag doet, waar we voor staan, de
enthousiaste verhalen van vrijwilligers hierover hadden mij inmiddels al erg geraakt. Vorige week zaterdag heeft daar nog eens
een flinke schep bovenop gedaan. Wat ben ik dankbaar onderdeel te mogen worden van de Droomdag-familie.
Vanaf 1 september start ik om, samen met jullie, verder te bouwen aan de droom van Mary, de droom van ons allemaal: zo veel
mogelijk gezinnen een Droomdag aan te kunnen bieden!
Mijn naam is Anneke Deijs en ik ben 35 jaar. Samen met man en kinderen woon ik in Soest. Een mooi centraal gelegen plaats
binnen Nederland waar vandaan ik mijn functie op zal gaan pakken. Het gedachtegoed van stichting Droomdag is zo mooi, zo
waardevol, ik zie er naar uit daar vol enthousiasme over te gaan vertellen. In de hoop zo onze naamsbekendheid te vergroten en
de fondsenwerving verder vorm te gaan geven. Ook zal ik één dag in de week in Roelofarendsveen op kantoor te vinden zijn,
waar ik samen met Anja verschillende dingen op zal pakken.
Een aantal vrijwilligers heb ik in de afgelopen weken al leren kennen.
Fijn om de mensen te ontmoeten die met elkaar Stichting Droomdag maken.
Wanneer ik je nog niet ontmoet heb, dan hoop ik dat daar op (korte) termijn verandering in zal komen.
Ik wens jullie allemaal mooie zomermaanden toe en zie er naar uit, in samenwerking
met jullie allemaal, mijn bijdrage te mogen gaan leveren aan Stichting Droomdag!
Met een hartelijke groet,

Anneke Deijs

Collecteweek Stichting Droomdag.
Ook dit jaar halen wij de collectebussen weer uit de kast en gaan wij op pad. Van maandag 28 augustus t/m zaterdag 2 september
gaan wij de deuren langs in Oud Ade, Rijpwetering, Nieuwe Wetering en Kaageiland. Gemeente Kaag en Braassem heeft ons de
vergunning verleend. Een kopie hiervan heeft iedere collectant bij zich. Vraagt u hier
gerust om.
Helpt u ons om nog meer gezinnen de Droomdag van hun leven te bezorgen?
Alvast hartelijk dank.

Weer een Droomdag om nooit te vergeten!

Doen jullie dit vrijwilligerswerk naast jullie baan? Dit werd gevraagd door Marijke, moeder van het gezin dat Anja en ik
(Ellie) die dag zouden begeleiden op hun Super Droomdag bij de Eemhof. Wat een werk en tijd steken jullie daarin,
voegde ze toe. Anja en ik weten wel beter, wij krijgen er nl zoveel voor terug dat dit voor ons echt geen opgave is maar
een geschenk dat wij dit kunnen en mogen doen. Dit werd aan het einde van de dag ook bevestigd door de moeder toen
ze had meegemaakt wat een dag inhield.

Al dansend en springend stonden Merel (13) en Myrthe (11) ons buiten al op te wachten op zaterdag 17 juni om 07.45 uur.
Bijna niet geslapen van de spanning, was dan toch eindelijk de dag aangebroken. Alleen al de rit naar de Eemhof toe
waren de meiden al zo enthousiast dat Anja en ik al zaten te genieten voordat de dag goed en wel begonnen was. Bij
aankomst stonden de vele vrijwilligers al klaar langs de rode loper om de gezinnen te verwelkomen met welke wave het
gezin ook maar wilde. (Ik heb voorgesteld of ze geen cursussen kunnen gaan geven voor waven want ze verzinnen van
alles.) Ons gezin wilde een Dab-wave en de grote glimlach die op het gezicht van de familie tevoorschijn kwam werd die
dag alleen maar groter en groter. Na koffie en fris met gebak kregen ze een heuse djembé cursus en aansluitend gingen
ze zeep-ijsjes maken. Hans, die vroeger een talent was met trompet spelen, zag zijn kans schoon toen we langs het
Feestpaleis kwamen, een spontane voorstelling werd er gegeven en alles werd uit de kast getrokken om alle omstanders
mee te laten doen. Wat een feestje was dat. Ineens hoorden we een Italiaanse topagent een telefoongesprek voeren en
wat bleek; het topmodel van die dag stond voor de brug en kon nooit op tijd komen voor de fotoshoot. Aangezien wij 2
prachtige meiden bij ons hadden, werden die al gauw in de make-up gezet en kregen een snelcursus catwalk lopen. Ook
Vader Hans en moeder Marijke mochten een bijdrage leveren in de fotoshoot maar de meiden waren toch wel de toppers
van de fotograaf!
De meiden mochten daarna nog even de nagels laten doen en Marijke kreeg een ontspannende gezichtsmassage terwijl
Hans werd meegenomen naar de motoren en een ritje op een Harley mocht maken. Welliswaar achterop want het liefst
had vader overal zelf mee en op willen rijden, maar helaas deze voertuigen waren allemaal toch net even te duur om een
ander te laten besturen. Na de heerlijke lunch gingen we richting het parkeerterrein waar zoveel sportauto's stonden dat
ze moeilijk een keuze konden maken in welke ze een ritje wilden maken.
Bij terugkomst konden de glimlachen niet groter. Wat waren ze overdonderd maar de klap op de vuurpijl moest nog
komen! Want één van de wensen was in een limousine te worden rondgereden. Nou dat heeft Zeewolde en omgeving
gemerkt ! Begeleid door 4 motoragenten met gillende sirenes en de dvd van de Toppers loeihard aan was dit echt de kers
op de taart voor het gezin. Na onze vraag of ze nu begrepen waarom wij vrijwilligers mochten zijn konden ze alleen maar
volmondig ‘ja’ zeggen.
Na het heerlijke diner en natuurlijk het kippenvel moment bij het uitzwaaien van de gezinnen door de meer dan 100
vrijwilligers, reden we weer terug met ons gezin. Lieve Hans, Marijke, Merel en Myrthe, we komen nog terug met de film
en foto's maar deze dag zit in ons hart, net als jullie. Dit is weer een dag die wij nooit zullen vergeten.

Mont Ventoux

Het is inmiddels 4 jaar na het overlijden van mijn vrouw,
schoonvader en goede vriend. Zij hebben helaas ook de
strijd tegen kanker verloren. Van Stichting Droomdag
hebben wij een droomdag aangeboden gekregen, helaas is
mijn vrouw een maand na deze geweldige Droomdag
overleden. Wij als gezin maar zeker mijn vrouw hebben van
deze dag genoten en ik kijk er nog steeds met een fijn
gevoel op terug. Dus uit ervaring kan ik zeggen dat zo’n
super verwendag je zeker even alle ellende doet vergeten
en het ondanks de situatie een zorgeloze dag is. Mede
doordat ik mijn vrouw zo gelukkig heb gezien op deze dag,
heb ik besloten om mij in te zetten als vrijwilliger en zo bij te
dragen om andere gezinnen ook een dag te geven die zij
nooit zullen vergeten en ook verdienen door de situatie
waarin zij zitten. 2 Jaar geleden hoorde ik van de stichting
Mont Ventoux die zich bezig houdt met het organiseren van
een beklimming van de Mont Ventoux te voet of per fiets.
De deelnemers kunnen gesponsord worden en de
opbrengst gaat naar het KWF en een gedeelte naar een
doel die de deelnemer zelf mag kiezen. Eén een van deze
doelen is Stichting Droomdag. In 2010 ben ik nog met mijn
gezin tijdens onze vakantie in Frankrijk boven op de Mont
Ventoux geweest (met de auto ), dit was toen al
indrukwekkend. Met dit verhaal in gedachten heb ik
besloten mij samen met medevrijwilligster Ilonka Wielders

Busjes – Help – Vervoer – Help – Busjes

Op het secretariaat van onze mooie stichting wordt
hard gewerkt om alles voor de Droomdagen in orde te
maken. Karin, Joke en ikzelf (Anja) zijn regelmatig
aanwezig om alles in goede banen te leiden. Wat daar
allemaal gebeurd vraagt u zich af? Heel veel! Ik wilde
een opsomming maken, maar dat klinkt allemaal erg
saai, terwijl het juist zo ontzettend mooi en leuk is om
te doen. Het komt erop neer dat wij alles regelen
rondom alle Super Droomdagen, zowel de Individuele
als de dagen in samenwerking met stichting Opkikker.
Melanie doet werkzaamheden vanuit huis.
Ook voor het vervoer op deze dagen zijn wij
verantwoordelijk en dat valt af en toe best tegen. Op
zaterdag is het meestal niet zo’n heel groot probleem.
Dan hebben wij meestal de beschikking over een busje
van Autobedrijf Mooren, Kindkracht, Van Lent,
Installatiebedrijf Vink en de Korte Vlietschool uit
Leiden. Hiervoor hoeven wij alleen de gemaakte
brandstofkosten te vergoeden. Hoe bijzonder is dat!
Wij hebben echter door de weeks ook wel eens busjes
nodig en dan kan alleen autobedrijf Mooren ons
helpen, mits de bus niet verhuurd is natuurlijk. Dus
heeft u of kent u iemand met een 8 persoonsbus, die
wij kunnen en mogen gebruiken? Laat het ons weten
via info@stichtingdroomdag.nl of op 06-52869824.
Ook op deze manier draagt u bij aan een Super
Droomdag voor de gezinnen!

in 2015 in te schrijven en deze berg op te fietsen. Dit was
een unieke ervaring, en het bereiken van de top was zeer
indrukwekkend. De afgelopen 4 jaar als vrijwilliger bij
Stichting Droomdag, heb ik meerdere mooie gezinnen
mogen begeleiden tijdens een droomdag. Helaas hebben
meerdere ouders van deze gezinnen de strijd ook verloren,
maar hebben zij wel een mooie herinnering aan deze
speciale dag. Met in gedachte alle strijdende en helaas ook
overleden ouders, heb ik besloten om dit jaar ook weer de
uitdaging aan te gaan, dit keer samen met mijn neef Robert
Dijkhuizen.

Inzameling
Mijn motto is:

mobieltjes, cartridges & toners !!!
“Ik zal overwinnen voor hen die dit helaas niet is gelukt”
Als je onderstaande link aanklikt kun je mijn site zien als
deelnemer. Ik zou het leuk vinden als je tijd maakt om deze
site te bezoeken. Je kunt er meer over mij lezen en ik zal
ook regelmatig een stukje schrijven over mijn

Mocht u nog in het bezit zijn van mobiele telefoons,
cartridges of toners, wilt u dan aan Stichting Droomdag
denken?

voorbereidingen. Ook kun je via de site doneren!!
http://www.grootverzettegenkanker.nl/denverhuijsing

Denver Huijsing

Zijn er kantoren waar ze opgehaald moeten worden in
grote getalen dan kunnen we ze ophalen of zorgen dat
er dozen afgeleverd worden om ze te verzamelen. Voor
verdere informatie kun je contact opnemen met onze
stichting via pr@stichtingdroomdag.nl.

Back to Basic
Obstacle run 2017
Schrijf je nu in voor de obstacle run, zet hem in je agenda,
bereid je voor en kijk ernaar uit:
Zaterdag 26 augustus 2017
Voor de derde keer op rij organiseert Back to Basic hét
sportieve evenement vol obstakels in Roelofarendsveen.
De eerste starters van de run zullen beginnen om 12:00
uur. Om grote drukte te voorkomen zullen we in shifts
starten. Je wordt per e-mail op de hoogte gesteld van jouw
starttijd.Voorafgaand aan de run zullen we beginnen met
een kidsrun. Deze zal starten om 11:00.

- Wij een agenda hebben op onze website?
- Waar alle evenementen op komen te staan?
- Wij al 147 gezinnen een onvergetelijke dag hebben bezorgd?
- Wij mobieltjes, toners, cartridges inzamelen?
- Dit terug te lezen is in de nieuwsbrief hoe je dat kunt doen?
- Wij iedereen weer hartelijk danken?
- Voor de sponsoring in welke vorm dan ook?
- Wij hopen dat iedereen dit nog lang wil blijven doen?
- Zonder hen Stichting Droomdag niet zou kunnen voortbestaan?

Het aftellen is begonnen.
Vorige jaren was het een feest en ook dit jaar beloven wij
extra uitdagende obstakels en een goede sfeer. Zorg zelf
voor een dreamteam en train tot je alles aan kunt.
Een tipje van de sluier? Trek niet je nieuwste kleren aan, ze
kunnen vies worden. Schrijf je nu in!
Dit jaar is het goede doel Stichting Droomdag verbonden
aan de Back to Basic obstacle run. Het doel van Stichting
Droomdag is het verzorgen van een onvergetelijke,
onbezorgde (te) gekke dag voor gezinnen waarvan een
ouder kankerpatiënt/ levensbedreigend/ernstig ziek is. De
dromen van het gezin staan hierbij centraal, waarbij er
rekening wordt gehouden met de fysieke mogelijkheden
van de gezinsleden.
Door middel van deelname aan de Back to Basic obstacle
run draag je bij aan dit mooie initiatief. Van elke inschrijving
gaat er 1 euro naar Stichting droomdag!
Wat een geweldig initiatief van Back to Basic. Succes met
trainen voor de deelnemers !

Wilt u Stichting Droomdag steunen?
Onze stichting is geheel afhankelijk van particuliere steun.
De financiën verkrijgen wij door sponsoren, donateurs, door
acties die voor de stichting worden georganiseerd of
schenkingen in natura.
Stichting Droomdag heeft de ANBI status. Wilt u ons steunen?
Enkele voorbeelden:
• Wordt donateur of supporter van Stichting Droomdag;
• Sponsor individuele Droomdagen;
• Stel goederen en of diensten beschikbaar;
• Vergroot de naamsbekendheid door middel van media of
artikelen etc.;
• Stort een bijdrage op IBAN rek. nr. NL86 RABO 0135
7740 63 t.n.v. Stichting Droomdag.
Wilt u meer informatie dan willen wij dat graag geven.
Neem contact op via info@stichtingdroomdag.nl
of bel naar 085-4890674.

Donatieboxen
Wilt u iets voor Stichting Droomdag betekenen?
Binnenkort is er de mogelijkheid om aan uw bedrijf een
donatiebox te leveren waarin u zelf, werknemers en relaties
een welgemeende gift kunnen doen. Wij weten de
opbrengst op de juiste manier te besteden en u krijgt te
allen tijde een bericht van ons. Als de donatiebox vol is,
kunt u het bedrag op de rekening van onze stichting
storten. Wij komen de donatiebox graag bij u brengen, mits
het in een straal van 20 km van Roelofarendsveen is.
Anders sturen wij deze graag naar u op, uiteraard met
begeleidende informatie. Wij horen graag van u of er vanuit
uw bedrijf interesse is. Voor aanmelding of vragen kunt u
terecht op het volgende e-mailadres:
pr@stichtingdroomdag.nl

Thermometer

Vrijwilligers gezocht !

Stichting Droomdag zoekt nieuwe vrijwilligers. Wil jij iets doen én betekenen voor gezinnen met jonge kinderen waarvan een ouder
kankerpatiënt, levensbedreigend of langdurig ziek is? Wil jij een bijdrage leveren aan het verzorgen van onvergetelijke, onbezorgde (te)
gekke dagen voor deze gezinnen? Op welke manier dan ook? Dan is Stichting Droomdag op zoek naar jou! Om vele gezinnen een
Super Droomdag aan te kunnen bieden, zijn wij op zoek naar versterking van onze enthousiaste groep vrijwilligers. Versterking in de
breedste zin van het woord. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van het begeleiden van Super Droomdagen of het helpen bij
activiteiten en evenementen. Vele handen maken licht, en heel waardevol en leuk, werk! Heb jij interesse?
Ook als je alleen wilt kijken of Stichting Droomdag iets voor jou is..... Laat het ons weten en stuur een mail met al je vragen of
aanmelding naar: vrijwilligers@stichtingdroomdag.nl. Wij nemen daarna z.s.m. contact met je op.

Spinning workout
Op zaterdag 8 juli is de jaarlijkse braderie in Oude Wetering. Om de wandelaars en fietsers van de Mont Ventoux te ondersteunen
wordt er een spinning workout gehouden. De bedoeling is dat er een tiental fietsen komt te staan en er een drie uur durende
workout gegeven wordt i.s.m. Sportschool Hart4Health. De fietsen en instructeurs/instructrices stellen zij belangeloos ter
beschikking. De workout begint om 11.00 uur en duurt tot 14.00 uur. Een uur spinning voor het goede doel, Stichting Mont Ventoux,
kost € 12,50 en voor een half uurtje zweten betaal je € 7,50. Het zou leuk zijn als een aantal van onze vrijwilligers meefietst. Je
hoeft geen geoefende fietser te zijn; gewoon lekker in je eigen tempo. Neem familie en vrienden gezellig mee want onze stichting is
voor het vierde jaar één van de goede doelen van Stichting Mont Ventoux. En hoe meer geld bij de deelnemers terecht komt hoe
meer geld er voor het KWF (60%) en Stichting Droomdag en andere goede doelen (40%) opgehaald kan worden.

Geef je op via: droomdagspinning@hart4health.nl

Verder zoeken wij nog sterke mannen/vrouwen die ’s morgens om 8.15 uur de fietsen willen helpen inladen bij de sportschool en/of
om 17.15 uur weer de fietsen op dezelfde locatie naar binnen willen rijden. Aanhanger en vervoer is aanwezig; je hoeft er alleen te
zijn en te helpen sjouwen. Ben je in de gelegenheid stuur dan even een mailtje naar: pr@stichtingdroomdag.nl. Ook andere hulp is
welkom.

Groetjes van Ilonka,
namens PR Stichting Droomdag

Een dag met een gouden randje

In alle vroegte ons gezin in Rijnsaterwoude opgehaald. Na een aantal moeizame weken was dit een welkome verrassing.
Paps was even gestopt met de chemo om hier helemaal klaar voor te zijn. Tijdens een bakje koffie druppelden familieleden
één voor één binnen om ons uit te zwaaien. De eerste verrassing was geslaagd. Vaders en moeders, broers met partners
en kindjes, de allerliefste oom en tante met kinderen….ze waren er allemaal. Zo vertrekken was al een feestje op zich.
Na het gebruikelijke welkomstcomité en ontvangst was het tijd voor het echte gebeuren.
Allereerst werden zij naar de helikopter gebracht en konden zij alles op grote hoogte bekijken. Ze waren er stil van en
bijzonder onder de indruk .Er was muziek op de boerderij tussen de varkens, geiten en kippen. Ter afsluiting van de
ochtend was er een fotoshoot bij de haven. Van te voren was er al vervoer aangevraagd naar de helikopter en vanaf de
haven weer terug; prima geregeld door Stichting Opkikker.
Na het lunchbuffet was er een rustmoment voor de mannen maar niet voor mama. Die ging ontspannen in de beautysalon.
Lekkere gezichtsbehandeling en (nog) mooi(er) opgemaakt. Vader opgehaald in de bungalow en Ilonka zou zoonlief na het
slaapje aankleden en meenemen. De motoren stonden al te ronken voor hun en dat was eigenlijk het laatste
maar…..iedereen was bereid voor heel veel meer. Dus werd er ook een mooie sportauto uitgekozen voor een hele snelle
rit. En écht als allerlaatste een rit als echte VIP’s in een limousine. Motorpolitie begeleidde hen en zetten rotondes af en
zelfs door het rode licht rijden was toegestaan. Wat was het een prachtige dag. En dat gouden randje…….was ons gezin.
Een heerlijk stel mensen met zoveel dankbaarheid!!! We hopen ze snel weer te ontmoeten met heel veel prachtige
herinneringen. Maar de wetenschap dat hun geluk niet lang meer zal duren maakt ons heel verdrietig maar ontzettend trots
dat wij een steentje hebben kunnen bijdragen aan een dagje geluk is onbetaalbaar.
Denver en Ilonka (Sjaan)

Natuurlijk danken wij iedereen die het mogelijk maakt om onze prachtige Stichting Droomdag draaiende te houden,
in welke vorm dan ook!

Volgende nieuwsbrief verschijnt eind september 2017.

