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Tijd om iets terug te doen
Bowling Vereniging Venray & Restaurant Bowling Venray 
bestaan 40 jaar. Om dit schitterende jubileum te vieren 
slaan wij onze handen in elkaar en organiseren wij een 
24uurs bowling marathon waarbij onze eigen regio 
centraal staat. 

In 2004, ten behoeven van ons 25 jarig jubileum, hebben 
wij ons hard gemaakt voor de kinderen van KIKA. Dit met 
groot succes. Nu 15 jaar later, gaan wij opnieuw aan de 
slag om verschillende goede doelen in onze eigen regio 
te steunen. 

Met behulp van een 24uurs bowling marathon 
verzamelen wij gelden voor 3 zorgvuldig uitgekozen, 
regionale stichtingen. We hebben gekeken naar 
maatschappelijk draagvlak waarbij zieke kinderen, 
demente ouderen en de mantelzorgers centraal staan.

Programma 
vrijdag 31 mei 2019

16.00 uur: opening door goede doelen

17.00 uur: Start 24uurs bowling marathon 

Vrijdag 17.00 - Zaterdag 17.00 uur
Tijdens de marathon zullen er verschillende leuke 
activiteiten, live muziek met DJ’s, leuke spellen en 
lekkere hapjes voor handen zijn.

Sponsoren?
Voor het 40 jarig jubileum van Bowling Vereniging 
Venray maken wij ons hard om binnen onze eigen 
regio Venray ondernemers en verenigingen de handen 
in elkaar te laten slaan voor kinderen, gezinnen, 
ouderen en mantelzorgers die deze steun goed kunnen 
gebruiken. 

Door als bedrijven en verenigingen samen te werken 
kunnen we al met een kleine bijdrage, samen een 

groot verschil maken. Want een beter 
Venray, daar profiteert iedereen van. 

En hiervoor is niet veel nodig, 
slechts een groot volume van 
deelnemende partijen. 
Hiervoor hebben we het 
bedrijfsleven van Venray nodig. 

Steunt u mee? Voor maar € 100,- 
per deelnemend bedrijf huurt u 

een bowlingbaan voor 1 uur in onze 
marathon. De opbrengst hiervan gaat naar de 

goede doelen. Zo maken we samen dit grote verschil en 
helpen we gezinnen aan een leuk weekend, laten we een 
kinderwens in vervulling gaan en zorgen we dat ouderen 
blijven participeren in onze maatschappij. 

verschillende ambassadeurs zetten zich al in:

Bestuur goede doelen, Bowling Vereniging Venray, 
Rabobank Venray, Centrum Ondernemers, Horeca 
Venray, Industriele Kring, Restaurant Bowling Venray 
enzovoort
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LOSLATEN

Lieve Tante Lenie…
Het is acht jaar geleden dat ik met mijn vader, moeder 
en broertje een week bij jullie mocht zijn. Ik wilde u even 
laten weten dat deze week voorgoed mijn leven heeft 
veranderd. Sinds kort woon ik samen met mijn vriend in 
een leuk appartement. Dat was zonder die gezinsweek 
nooit gebeurd. Dan had mijn moeder me nooit los 
durven te laten.

Zelfvertrouwen
Het zijn volgens Stichting Tante Lenie niet alleen de 
ouders die baat hebben bij een weekje weg. Kinderen 
gaan na een gezinsweek met veel meer zelfvertrouwen 
naar huis. Een week lang gaat het eens niet om 
de beperking die hun ziekte of handicap met zich 
meebrengt. Tijdens de gezinsweken kijken Tante Lenie 
en de vrijwilligers juist naar alles wat wel kan. 

Op basis daarvan organiseert men allerlei activiteiten 
voor kinderen, en daar zijn hun ouders niet altijd bij. Vaak 
blijkt dan dat de kinderen veel meer kunnen dan zijzelf 
en hun ouders denken. Stichting Tante Lenie is  trots 
dat dankzij dit jubileum uw steun een bijdrage aan de 
gezinsweken kan leveren.

LIEVER GELUK 
DAN GELIJK
venray dementievriendelij k Helpt!
In Venray wonen momenteel 640 mensen met dementie. 
In 2040 zullen er dat ruim 1500 zijn. 70% van hen woont 
thuis en is aangewezen op mantelzorg.

Het programma venray 
dementievriendelij k 

Zorgt er samen met de Venrayse gemeenschap voor, 
dat deze mensen zo lang mogelijk en op velerlei terrein 
actief kunnen blijven deelnemen aan onze samenleving. 
Ook het Venrayse verenigingsleven kan daarin een 
belangrijke rol spelen. 

Project Strike
Adviseert en ondersteunt verenigingen, zodat zij leden 
met dementie binnen hun vereniging een plaats kunnen 
geven of laten behouden.

Venray Dementievriendelijk ontvangt geen subsidies. 
Financiële support door derden is daarom onontbeerlijk! 
Onze ambassadeurs zijn banken, bibliotheken, 
ondernemers, huisartsen en het onderwijs.

Steun mensen met dementie en help onze 
mantelzorgers, want iedereen verdient een plekje in 
onze samenleving.

BIJ WAUW MAG JE 
ZIJN WIE JE BENT
een kinderwens laat je in vervulling 
gaan…
Kinderen met een speciale hulpvraag hebben dromen 
en wensen. Stichting Wauw wenst maakt deze dromen 
waar!

Stichting Wauw Wenst 
Is voortgekomen uit een initiatief van Wauw speciaal 
voor jou. Wauw speciaal voor jou is een initiatief van 
Anke Hurkmans en biedt zorg en begeleiding aan 
kinderen met een bijzondere hulpvraag. Net als alle 
andere kinderen hebben deze kinderen ook wensen. 

Het doel 
Van Stichting Wauw Wenst is om deze kinderen een 
mooie dag te bezorgen. Dat doen we door wensen in 
vervulling te laten gaan. Als een kind bij Wauw een 
wens heeft, dan hangt het kind deze in de ‘wensboom’. 
Het streven van de stichting is om elke wens te laten 
uitkomen, maar dit is afhankelijk van sponsoren en 
vrijwillige bijdragen. 
Met uw bijdrage draagt u een steentje bij en zijn we weer 
een stapje dichterbij om de wensen van deze bijzondere 
kinderen in vervulling te laten gaan. 
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