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Carnavalsvereniging "De Wozokotten laat
gehandicapten delen in de
carnavalsvreugde.
CV De Wozokotten steunt regelmatig een
goed doel.
Het afgelopen jaar was het de beurt aan
Stichting "Wij vakantie.....Zij ook".
Tijdens de pronkzitting op 17 november
2012 in zaal Verploegen overhandigde
scheidend Grootvorst Gert-Jan den 1e de
actie-opbrengst van € 660,00 aan de
voorzitter van de Stichting, Jos Verbeeten. Deze toonde zich heel dankbaar voor
deze financiële ondersteuning en maakte duidelijk dat het met name door dit soort
acties voor de Stichting mogelijk blijft om Wijchense gehandicapten een vakantie te
bezorgen.
Een activiteit welke de Stichting al bijna 40 jaar kan doen dankzij de door de
Wijchense gemeenschap opgebrachte middelen.
Jo Toonen: "Daor bin ik wir" en hoe!!!!!
Liefst vier avonden in december 2011 trad Jo Toonen
in ’t Mozaïek op met zijn theatervoorstelling "Daor
bin ik wir". Ongeveer 1200 mensen bezorgde hij met
z’n team een geweldige, afwisselende avond.
Veel Wijchenaren beleefden het als een reünie; als
een feest van herkenning.
En het bijzondere van dit alles:
Jo had vooraf al aangekondigd dat de opbrengst ten
goede zou komen aan 3 Wijchense Goede Doelen,
waaronder onze Stichting "Wij vakantie…….Zij ook".
In een speciale voorstelling op zondagmiddag, 15
januari maakte Jo de opbrengst bekend. Dat
gebeurde in een aparte theatervoorstelling met
optredens van Jo, z’n
onafscheidelijke
clown Blos en van
ervaren en aankomende Wijchense artiesten.Als
slotstuk werd met een, op het eerste oog,
chaotische act de totaalopbrengst bekend
gemaakt: 16.538,-- euro
Voor "Wij vakantie….Zij ook" een aandeel dus van €
5612,--.
Deze pracht opbrengst werd mede mogelijk
gemaakt door de verkoop van CD’s van de
theatervoorstelling en door ca. 70 sponsoren welke Jo persoonlijk benaderde.

Als stichtingsbestuur zijn we uiteraard verguld met dit geweldige gebaar. In de
bestuursvergadering van 7 februari nodigden we Jo uit en bedankten we hem
uitvoerig voor deze wel heel bijzondere daad.
Opnieuw werd weer een bewijs geleverd dat de doelstelling van onze Stichting,
zoals vanaf het begin in 1975, wordt gedragen en mogelijk gemaakt door de
Wijchense gemeenschap:
"Samen voor samen" zoals Jo het zo mooi samenvatte.

Als (een klein) blijk van
waardering werd door
voorzitter Jos Verbeeten
aan Jo een kunstwerk van
Matisse overhandigd,
waarmee hij zich duidelijk
verguld toonde.

2011
‘ZIJ OP VAKANTIE’ IN 2011
In het onlangs vastgestelde jaarverslag over 2011 is, zoals gebruikelijk, weer
verslag gedaan van de activiteiten van de Stichting.
In 2011 jaar maakten totaal 52 personen (incl. gezinsleden) gebruik van de
mogelijkheid om met een bijdrage van “Wij vakantie…Zij ook” op vakantie te gaan
of een dagtocht te maken.
In totaal werd € 6.790,- aan bijdragen verstrekt.
In de kosten van de vakanties ontvingen we in 2011 een donatie van “Vraag en
Aanbod” van € 500,-. (zie ook het afzonderlijke artikel hierover)
Vanwege de gezondheidstoestand van organisator Thijs Giesbers (St.Frans) kon de
35eponymiddag in september helaas geen doorgang vinden. Op 17 september
2011 bezochten, op uitnodiging van de Lions Club Nijmegen,
18 gehandicapten met 6 begeleiders het traditionele concert van de Luchtmacht
kapel.
VRAAG en AANBOD STEUNT ‘WIJ VAKANTIE…..ZIJ OOK’
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 26 maart 2011 maakte het bestuur van
Vraag en Aanbod, in het kader van hun jaarlijkse ondersteuningsactiviteiten,
bekend welke verenigingen/instellingen een schenking tegemoet mochten zien.
Hiertoe behoorde ook onze Stichting met een donatie van € 500,-.

Opnieuw een blijk van waardering en een steun in de rug voor ons werk.
Iets waarvoor we heel dankbaar zijn!
In 2006 ontvingen wij al eens een bedrag van € 750,-.
2010
OOK IN 2010 GINGEN ‘ZIJ OOK WEER
Zoals gebruikelijk is in het jaarverslag over 2010 weer verslag gedaan van de
activiteiten van de Stichting.
In dat jaar maakten totaal 62 personen (incl. gezinsleden) gebruik van de
mogelijkheid om met een bijdrage van “Wij vakantie…Zij ook” op vakantie te gaan
of een dagtocht te maken.
Voor de organisatie van de 34 e ponymiddag op 5 september 2010 stelde de
Stichting voor de deelname van 34 gehandicapten uit de gemeente Wijchen een
bijdrage beschikbaar.
In totaal werd € 6.770,- aan bijdragen verstrekt.
Verder werd 9 oktober 2010, op uitnodiging van de Lions Club Nijmegen, voor
12 personen met 4 begeleiders de deelname verzorgd aan het traditionele concert
van de Luchtmachtkapel.
2009
“WIJ VAKANTIE…. ZIJ OOK” VOORZIET NOG STEEDS IN EEN BEHOEFTE
Uit het jaarverslag over 2009 blijkt dat in totaal 62 personen (incl. gezinsleden)
gebruik maakten van de mogelijkheid om met een bijdrage van “Wij vakantie…Zij
ook” op vakantie te gaan of een dagtocht te maken.
Voor de organisatie van de 33e ponymiddag op 6 september 2009 stelde de
Stichting voor de deelname van 21 gehandicapten uit de gemeente Wijchen een
bijdrage beschikbaar.
In totaal werd € 7.639,- aan bijdragen verstrekt.
Verder werd op 19 september 2009, op uitnodiging van de Lions Club Nijmegen,
voor 19 personen met 5 begeleiders de deelname verzorgd aan het traditionele
concert van de luchtmacht kapel. Een evenement dat telkens weer spontane
reacties oproept.
Plannen om een uitgaansdag te organiseren voor mantelzorgers van gehandicapten
konden geen doorgang vinden doordat, o.a. vanwege de economische crisis, er
onvoldoende beroep gedaan kon worden op sponsoren.
2008
IN 2008 GINGEN ‘ZIJ OOK’
Uit het jaarverslag over 2008 blijkt dat in totaal 54 personen (incl. gezinsleden)
gebruik maakten van de mogelijkheid om met een bijdrage van “Wij vakantie…Zij
ook” op vakantie te gaan of een dagtocht te maken.
T.g.v. het 50 jarig bestaan van ZMLK School De Kom in Druten werd voor 8 VSO

leerlingen uit de gemeente Wijchen middels een bijdrage deelname aan een 3
daags kamp mogelijk gemaakt.
Voor de organisatie van de 32 e ponymiddag op 7 september 2008 stelde de
Stichting voor de deelname van 45 gehandicapten uit de gemeente Wijchen een
bijdrage beschikbaar.
In totaal werd € 7.560,- aan bijdragen verstrekt.
BOOTTOCHT
Op 28 mei 2008 organiseerde de Stichting een boottocht voor gehandicapten.
Hieraan namen 47 gehandicapten met hun begeleiders deel. De dag werd
financieel mogelijk gemaakt door Topshelf Megastores en Fortis Foundation.
Verder werd op 12 september 2008 voor 23 personen met 7 begeleiders de
organisatie verzorgd voor het concert van de Luchtmachtkapel.
14000 EUROVONKEN EN STERREN VOOR "WIJ VAKANTIE......ZIJ OOK"
In augustus 2008 vierde Zaal Sterrebos het 100-jarig bestaan. Theo Sanders (broer
van Geert) en Pedro Willems namen het initiatief om ter gelegenheid van dit
jubileum een herinneringsboek uit te brengen, onder de naam "Vonken en Sterren".
De productie van dit boek, vervaardigd door Drukkerij de Kleijn, werd gesponsord
door de leveranciers van Zaal Sterrebos.
De initiatiefnemers besloten de opbrengst te schenken aan onze Stichting.
Vrijdagavond 24 oktober 2008 vond in Villa Sterrebosch de overdracht van de
opbrengst plaats.
Theo opende de avond en memoreerde de totstandkoming van het boek en de
keuze voor onze Stichting. Directe aanleiding: de verschillende wielerdriedaagsen,
georganiseerd door De Spurt in zaal Sterrebos met mooie omzetten voor Geert c.s.
en mooie opbrengsten voor onze Stichting.
Vervolgens overhandigde hij de verpakte "cheque" aan Geert en Corrie, die het op
hun beurt overhandigden aan Theo Borsten.
Onder spanning van de aanwezigen opende deze de verpakking en met verbazing
en trots liet hij de opbrengst zien: 14.000 euro. Een applaus barstte los.
Theo sprak woorden van dank richting al degenen die aan de totstandkoming
hebben bijgedragen, maar speciaal ook richting Theo, Geert en Corrie.
Ter herinnering bood hij Theo een uit te kiezen kunstwerk aan van Atelier
"Matisse".
Wethouder Marcel Thijssen voerde namens de gemeente kort het woord.
"Wij" en "Zij" wijst in de huidige samenleving vaak op verdeeldheid, zo stelde hij.
Maar in Wijchen betekent "Wij ..Zij" "Samen". Samen iets tot stand brengen voor

een goed doel.
Dit draagt bij tot het gemeenschap zijn.
Namens de gemeente sprak hij daar waardering voor uit en feliciteerde hij met het
geweldige resultaat
Onder het genot van drankjes en lekkere hapjes (aangeboden door Geert en Corrie)
werd nog gezellig nagepraat en werden nog heel wat bedankjes uitgewisseld.

DAGTOCHT OP WOENSDAG, 28 MEI VOOR GEHANDICAPTEN VAN DE STICHTING
“WIJ VAKANTIE…..ZIJ OOK”.
Met dreigende
weersberichten in het
vooruitzicht, maar met

een

lekker temperatuurtje
vertrokken om 11.15 uur
vanaf de parkeerplaats bij

’t

Mozaïek, op de film
vastgelegd door

medewerkers van de

Wijchense Omroep, een

bus en rolstoelbus.

Inzittenden ca. 55

gehandicapten met

begeleiders en

bestuursleden van de

organiserende Stichting.
Bestemming: Uitspanning Moeke Mooren in Appeltern aan de Gouden Ham
Na aankomst in de mooie serrezaal een welkomstwoordje van Theo Borsten en
vervolgens een uitgebreide koffietafel, die iedereen zich goed liet smaken.

Rond 13.30 was het tijd om aan boord te gaan van de aangemeerde rondvaarboot
“De Sluizer”. Twee vertegenwoordigers van Fortis Foundation sloten zich ook aan.
Even dreigde het weer om te slaan, maar al gauw klaarde het op en brak het
zonnetje door. Aan boord was het aangenaam toeven met een lekker drankje en
met het uitzicht op de mooie oevers van de Gouden Ham en de Maas. De kapitein
vertelde uitgebreid over de voorbijglijdende bezienswaardigheden en
achtergronden daarvan. Tegen het einde van de tocht was het tijd om op muziek
van Cést Tout mee te zingen en in te haken.
Op de oever met de boot op de achtergrond werd het hele gezelschap op film en
foto vastgelegd.
Terug bij Moeke Mooren was er gelegenheid om mee te doen aan Oud Hollandse
Spelen. Daar werd druk gebruik van gemaakt. Het ging er soms fanatiek aan toe,
maar hilariteit en ontspannenheid voerden de boventoon. Beperkingen en
behendigheid bleken vaak goed samen te kunnen gaan.
Om 17.45 uur ging iedereen aan tafel voor een lekker 3-gangen diner. Tijdens het
diner bedankte Jos Verbeeten, voorzitter van de Stichting de twee sponsoren die
deze dag financieel mogelijk maakten t.w. Topshelf Megastores, waarvan de
directeur vanwege vakantie niet aanwezig kon zijn, en Fortis Foundation, welke
door 2 personen werd vertegenwoordigd. Zij kregen elk een lekker wijntje
aangeboden. Ook dankte hij de Wijchense Omroep voor het maken van opnames.
Maar vooral ook dankte hij de deelnemers die er samen zo’n fijne, gezellige dag
van maakten. Een luid applaus onderstreepte een en ander en een deelnemer
bracht met enkele treffende woorden, namens allen, de welgemeende dank voor
het gebodene over.
Namens een deelnemer las Miek Schulz een mooi gedicht voor, met als kern dat je
van iedere dag een gekleurde dag kunt maken en moet genieten van de dag van
vandaag en niet bezig moet zijn met die van morgen of gisteren. Op die kleur kun
je invloed uitoefenen.
Hierna was het tijd voor vertrek naar Wijchen, waar we om 19.45 uur aankwamen.
De vele bedankjes bij het afscheid maakten duidelijk dat we er met elkaar (in de
betekenis van het gedicht) een GOUDEN DAGJE van hadden gemaakt.

Foto-impressie van deze dag.

2007
IN 2007 GINGEN “ZIJ OOK”
Uit het jaarverslag over 2007 blijkt dat in totaal 43 personen (incl. gezinsleden)
gebruik maakten van de mogelijkheid om met een bijdrage van “Wij vakantie…Zij
ook” op vakantie te gaan of een dagtocht te maken. In totaal werd € 5755,- aan
bijdragen verstrekt.
Verder werd voor 19 personen met 9 begeleiders de organisatie verzorgd voor het
concert van de Luchtmachtkapel.
Gezien het succes van de dagtocht in 2006, is door het bestuur in 2007 besloten

om in 2008 weer een uitgaansdag voor gehandicapten te organiseren.
Daartoe zijn contacten gelegd met de sponsoren van 2006 t.w. Topshelf
Megastores (voorheen Sports World Megastores) en Fortis Foundation.
2006
OOK IN 2006 VOORZAG “WIJ VAKANTIE…ZIJ OOK” IN VAKANTIEBEHOEFTE.
Uit het jaarverslag over 2006 blijkt dat in totaal 65 personen (incl. gezinsleden)
gebruik maakten van de mogelijkheid om met een bijdrage van “Wij vakantie…Zij
ook” op vakantie te gaan of een dagtocht te maken.
In totaal werd € 6.016,- aan bijdragen verstrekt.
In 2006 vond ook de door Sports World Megastores en Fortis Foundation
Nederland gesponsorde uitgaansdag plaats naar Burgers’ Bush.
In totaal 45 personen (gehandicapten en hun begeleiders) namen hieraan deel.
De organisatie was in handen van het bestuur, daarin gesteund door 2 leden van
Lions Club International afd. Wijchen.
APOTHEEK VAN POPPEL SCHENKT OPBRENGST JUBILEUMVIERING.
Op 5 januari 1981 opende Apotheek van Poppel. Op 1 januari 2005 droeg eigenaar
Peter van Poppel de apotheek over aan Harry van den Brink. Op 6 januari 2006
werd in een informele sfeer met personeel, collega-apothekers en de huisartsen
het 25-jarig jubileum gevierd. Harry van den Brink besloot de opbrengst van deze
jubileumviering te bestemmen voor de Stichting Wij Vakantie….Zij Ook.
Op onze rekening mochten wij inmiddels een totaal bedrag van € 560,- in
ontvangst nemen.
Een gebaar waar wij als Stichting uiteraard heel dankbaar voor zijn.
LIONS CLUB WIJCHEN overhandigt € 7000,-.
Zaterdag, 7 januari 2006 heeft de Lions Club International, afdeling Wijchen aan
onze Stichting, ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum, het prachtige bedrag
van € 7000,- overhandigd. Hierbij waren 3 bestuursleden (de heren Weijers, van
den Heuvel en van der Knaap) van de Lions en ons voltallige bestuur aanwezig.
In dit bedrag is inbegrepen de opbrengst van de veiling van kunstwerken van 7
Wijchense kunstenaars, welke via de website www.kijkenisgeenkunst.nl plaatsvond
en welke zijn afronding kreeg tijdens het jubileumfeest op 6 november l.l. in ’t
Mozaïek.
In het kader van het jubileum is intensief samengewerkt met de Lionsclub, o.a. ook
bij de organisatie van het jubileumfeest.
Na afloop van de overhandiging sprak voorzitter Jos Verbeeten, namens het
bestuur, dan ook dankbaarheid uit voor deze voortreffelijke samenwerking en
uiteraard ook voor de prachtige financiële bijdrage in het werk van onze Stichting.
Hij sprak de hoop uit dat we deze samenwerking ook in de toekomst voort kunnen
zetten.
Verder memoreerde hij dat, inclusief de bijdrage van de Lions, de jubileumacties

om middelen te werven in totaal ruim € 13.000,- hebben opgebracht. Een
betekenisvolle bijdrage om de realisatie van de doelstelling van de Stichting ook
voor de nabije toekomst te kunnen verzekeren.
FANTASTISCH DAGJE UIT NAAR BURGERS ZOO NAMENS DE STICHTING “WIJ
VAKANTIE .. ZIJ OOK” OP 13 SEPTEMBER 2006 VOOR GEHANDICAPTEN UIT
WIJCHEN.
Om tien uur vertrekken de deelnemers met begeleiders onder een stralende zon
met 2 bussen naar Burgers Zoo in Arnhem. Bij aankomst in Burgers Zoo worden we
ontvangen met koffie en gebak.
De deelnemers worden verdeeld in 4 groepen en onder begeleiding van een gids
vindt een rondleiding plaats in Burgers Bush.
Na de rondleiding wordt er geluncht. De lunch wordt geserveerd in een leuk rieten
koffertje, dat als aandenken aan deze dag mee naar huis genomen mag worden.
Na de lunch kan iedereen op eigen gelegenheid rondwandelen in de Zoo. Na
gebruik van een verfrissing, brengen de bussen ons terug naar Alverna, waar we
genieten van een aperitief en een heerlijk diner in het wokrestaurant.
Tijdens het diner bedankt Jos Verbeeten, voorzitter van de Stichting “Wij vakantie..
zij ook” de twee sponsoren, die deze dag financieel mogelijk hebben gemaakt.
Inge van Kemenade, directeur van Sports World Megastores, die hij een bloemetje
aanbiedt en Jan Willem Derks van Fortis Foundations Nederland.
Inge van Kemenade zegt toe, als ook Fortis Foundations Nederland hier aan mee
wil doen, deze dag ook in 2007 gaarne financieel te willen ondersteunen.
Jan Willem Derks ondersteunt dit van harte en zal dit aanbod welwillend
voorleggen aan zijn directie.
De voorzitter bedankt de medewerkers van de Wijchense Omroep, die ook
vandaag weer opnames hebben gemaakt.
Op donderdagavond 28 september zullen deze opnames uitgezonden worden.
Hans Klaaijsen en Jos van der Knaap van de Lionsclub Wijchen worden bedankt
voor hun begeleiding en ook de bestuursleden ( en partner) van de Stichting “Wij
vakantie.. zij ook”, in het bijzonder de twee coördinatoren Miek Schulz en Wil
Wiebe, worden bedankt voor de voorbereiding van deze dag en de ondersteuning
vandaag.
Ine Borsten leest een gedicht voor, gemaakt door een van onze cliënten.
Na genoten te hebben van een voortreffelijk diner gaat iedereen rond half acht
voldaan weer huiswaarts.
Al met al een bijzonder geslaagde dag, waar iedereen met veel plezier op terug zal
zien!
WIJCHENSE KRINGLOOPWINKEL "VRAAG EN AANBOD" SCHENKT €750,Op zaterdag 22 april 2006 heeft burgemeester Noorderwier op initiatief van de
Wijchense Kringloopwinkel "Vraag en Aanbod" een bedrag geschonken aan de
Stichting "Wij Vakantie....Zij Ook.
De bestuursleden Theo Borsten en Wil Wiebe hebben een cheque van € 750,-- in

ontvangst mogen nemen.
Jaarlijks schenkt "Vraag en Aanbod" ongeveer € 15.000,-- aan vele goede doelen
in Wijchen.
De Stichting dankt het bestuur van "Vraag en Aanbod" voor deze schenking.
2005
OOK IN 2005 VOORZAG “WIJ VAKANTIE…ZIJ OOK” IN VAKANTIEBEHOEFTE.
Uit het jaarverslag over 2005 blijkt dat in totaal 52 personen (incl. gezinsleden)
gebruik maakten van de mogelijkheid om met een bijdrage van “Wij vakantie…Zij
ook” op vakantie te gaan of een dagtocht te maken. Dankzij een bijdrage konden
ook 45 gehandicapten deelnemen aan de jaarlijkse Ponymiddag van St.Frans. In
totaal werd € 6.782,- aan bijdragen verstrekt.
FOTOCOLLAGE VAN HET 30-JARIG BESTAAN OP 6 NOVEMBER 2005

