
 

 

Nieuwsbrief Stichting Wensdroom moerdijk 

 

Zevenbergen, februari 2012. 

 

Het nieuwe jaar is al weer een maand oud,dus weer eens tijd voor een nieuwsbrief. 

We blikken even terug op het afgelopen half jaar en we kunnen melden dat er weer heel wat wensen zijn vervuld. 

 

De manege in Klundert heeft nieuwe air-bag vesten  gekregen. Deze geven een goede bescherming aan de minder-valide ruiter als deze 

van het paard mocht vallen. Door de val wordt het vest opgeblazen zodat het de val kan breken. Ook is de til-lift vernieuwd . Deze lift 

biedt de mogelijkheid om voornamelijk de lichamelijk gehandicapte ruiter op het paard te tillen. 

Tijdens de sinterklaas viering op de manege zijn deze overhandigd aan de dolgelukkige eigenaresse en de geestelijk en lichamelijk 

gehandicapte ruiters. 

Mede door sponsoring van de Rotaryclub is deze wens  vervuld. 

 

Mevr.Broere  is blij verrast door een wensaanvraag via een vriendin. 

Zij schreef ons of het mogelijk zou zijn om haar huisje wat op te knappen. 

Na enkel bezoekjes  en gesprekken werd er bekeken wat de mogelijkheden waren en waar de grootste behoefte lagen. 

Er waren wat lekkages en deze werden gerepareerd ,er werd een trapje gemaakt vanuit de keuken naar de tuin en de woonkamer en 

keuken werden  netjes geschilderd. 

Dit alles werd net voor de kerstdagen gerealiseerd en Mevr.Broere was dan ook zeer blij  er met deze dagen weer netjes bij te zitten. 

Met dank aan de Firma Wagemakers die het trapje gesponsord heeft . 

Schildersbedrijf Luijten en aannemersbedrijf J.Krielen  hebben goed werk afgeleverd! 

 

Mevr.Broeders  werd verrast met een uitstapje. 

Haar wens was om samen met haar oude mede-cursiste naar Holiday on Ice te gaan. 

Ze werden met een taxibusje van de Firma Goverde opgehaald. 

In Raamsdonksveer koffie gedronken met broodjes en toen verder naar Utrecht. 

Het werd een onvergetelijke avond met mooie herinneringen. 



 

 

 

 

Er zijn voor onze stichting weer verschillende donaties ontvangen van o.a : 

 

Sport en Wellnesse centrum SGZ n.a.v. opening en spinningmaraton 

Fam.Magielse uit Klundert 

De Neerhof school n.a.v .de herdertjes tocht 

Dhr.J.Reijnders  uit Zevenbergen n.a.v. zijn verjaardag 

Dhr.v.d.Berg ,Dhr.v.Hoogdalem en Dhr.Sprenger uit Zevenbergen n.a.v.hun verjaardagsfeest 

Advent collecte van de dames van de Hervormde kerk 

En natuurlijk de maandelijkse en jaarlijkse donaties van onze vaste sponsors! 

 

Met dank aan iedereen die ons gesteund hebben. 


