Wandelvrienden, Dichterbij en SOP
Overasselt verrassen elkaar
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Ben Hooijschuur en Leo van Doorn overhandigen de cheque aan Dichterbij-bewoner
Jan Willems (r).
OVERASSELT – Dinsdag 24 november. Een bijzondere dag voor drie bijzondere
gezelschappen in Overasselt.
De landelijke groep De Wandelvrienden, Dichterbij en Stichting Overasselt Promotion (SOP)
verrassen elkaar met gastvrijheid, spontaniteit en een donatie.
De groepen vinden elkaar bij toeval. Al jaren biedt SOP tijdens de doortocht van de 4-Daagse
in Overasselt gratis rust en verzorging in de bezoekerstent op het plein voor Kapsalon van
Lin, aan een wandelgroep rondom de Ronny Tober Foundation. Zij delen deze tent met de
bewoners van Dichterbij. Doordat de samenwerking met de RTF werd beëindigd, ontstaat het
idee van een eigen wandelgroep. Ben Hooijschuur pakt de handschoen op en verzamelt een
groep van zo’n veertig fanatieke wandelaars uit het hele land. Zij besluiten om de
wandelgedachte, lopen voor een goed doel, voort te zetten. Dit doen zij sinds 2010 met veel
plezier onder de veelzeggende naam De Wandelvrienden. Voor het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten en het Revalidatiefonds laten zij zich sponsoren tijdens hun wandeltochten.

Als Ben uit de opbrengst van de Wandel 4-daagse het Gooi 2015 een vrij te besteden cheque
van € 1.000 overhandigd krijgt, is de bestemming ervan meteen duidelijk; de cliënten van
Dichterbij in Overasselt. Het contact wordt gelegd en de afspraak is snel gemaakt.
Een afvaardiging van De Wandelvrienden komt naar Overasselt waar zij gastvrij worden
ontvangen in de Klaproos- en Korenbloemstraat. Daar krijgen zij een rondleiding in de
woonvormen van Dichterbij en ontmoeten verschillende bewoners. Daarna trekt het hele
gezelschap naar het Verenigingsgebouw waar hen een spontane ontvangst wacht door een
delegatie van het SOP. Nadat Wim De Graaff de activiteiten van het SOP heeft toegelicht,
krijgen de wandelvrienden de bekende Overasselt Promotion-sjaal uitgereikt. Deze wordt
tijdens de komende 100ste 4-Daagse natuurlijk gedragen. Hierna neemt Leo van Doorn van
De Wandelvrienden het woord en zet helder uiteen wat het doel van de wandelgroep is. Leo:
“Wij willen graag iets betekenen als groep. Door de nauwe band met Overasselt, speciaal met
de doelgroep van Dichterbij, is het een hele bewuste keuze om juist hier te doneren. De
kleinschaligheid geeft ons het juiste gevoel. We zien met eigen ogen waar en hoe het geld
terecht komt. Heel bijzonder. Complimenten voor onze ontvangst.” Een cheque van maar
liefst €1350,- wordt vervolgens onder luid applaus overhandigd aan bewoner Jan Willems van
Dichterbij. Even later wordt door Wandelvriendin Lies Spiegelenberg en bewoonster Sandra
Wijers de even feestelijke als welverdiende taart aangesneden. De beide coördinatoren van
Dichterbij, Daniëlle Sanders en Jaqueline Ermens hebben al een mooie actieve bestemming
voor het geld. Jaqueline: “Wij willen graag gezellige avonden organiseren met live muziek en
een hapje en een drankje. Daar houden de bewoners van.” Daniëlle vult aan: “En natuurlijk
lekker wandelen met onze bewoners, samen met de vele vrijwilligers uit het dorp, en dan
afsluiten met een kopje koffie en iets lekkers bij onze prachtige locatie De Wissel in
Overasselt.” Uiteraard hopen alle partijen elkaar komende zomer weer te ontmoeten tijdens de
laatste dag van de 4-Daagse in Overasselt.
Meer informatie op www.overasseltpromotions.nl en www.wandelvrienden.com

