
 

 

       Sponsoring De Kroeg 
 
Algemeen 
Ook mensen met een verstandelijke beperking gaan af en toe graag een avondje op stap. 
Voor hen is het belangrijk dat dit in een beschermde omgeving kan om zo optimaal 
mogelijk van hun avond uit te kunnen genieten. De Kroeg maakt het mogelijk om 
eenmaal per maand anderen te ontmoeten.  
Vier zorgorganisaties zijn in de gemeente De Bilt actief: Abrona, Reinaerde, Thomashuis 
Maartensdijk en Zideris. Samen met MENS De Bilt en een aantal vrijwilligers maken zij 
het ontmoeten mogelijk. Iedere Kroeg zijn deskundige begeleiders aanwezig: zij zetten 
koffie en thee, maken praatjes met de bezoekers, zetten de polonaise in en ondersteunen 
waar het nodig is.  
Hier kunnen de bezoekers contacten leggen met anderen op hun eigen manier en eigen 
tempo en genieten van het samenzijn. In de Kroeg is er voor iedereen ruimte en 
aandacht om te schitteren wat vaak ook nog wordt beloond met een spontaan en 
welgemeend applaus. 
De avonden zien er voor een deel steeds hetzelfde uit: er is eerst koffie, thee of iets fris, 
daarna volgt er bijvoorbeeld een optreden of misschien nog wel leuker, treden ze zelf op. 
Maar er is ook altijd de mogelijkheid om te knutselen of een spelletje te doen. Er zijn ook 
mensen die hun eigen borduur of haakwerk meenemen. Dat kan allemaal, net zoals het 
mogelijk is voor hen om af te spreken met een vriend of vriendin van bijvoorbeeld de 
dagbesteding of sport. Het is een avond speciaal voor hen. Ook als iemand er alleen maar 
bij wil zitten, wil kijken en daarvan geniet is het goed. 
 
Financiën 
De bezoekers en hun begeleiders betalen drie euro entree en krijgen daarvoor een 
aantal consumpties. Dit bedrag wordt rechtstreeks afgedragen aan restaurant Bij de 
Tijd. De ruimte die we gebruiken wordt gratis afgestaan door MENS De Bilt en van het 
restaurant mogen we ook een deel van hun ruimte en de keuken gebruiken. 
Tot op heden hebben we mooie giften ontvangen van de kerken in De Bilt en 
Maartensdijk, via de Volkskerstzang in Maartensdijk, van de Lionsclub en de ouders van 
de bezoekers doen af en toe een gift in onze collectebus. 
Inmiddels hebben we ook wel het een en ander in natura ontvangen, zoals 
sinterklaassnoep en bitterballen van Sligro, enkele kleine prijsjes van winkeliers voor de 
Bingo, worsten voor het Oktoberfest van de Local Heroes de Bilt, alcoholvrije 
champagne voor het nieuwjaarsfeest en jaarlijkse jubileum van Gall & Gall, bitterballen 
van Jumbo, materiaalkosten voor Bingo en carnavalsartikelen van Het Thomashuis, een 



barbecue van Reinaerde, slaatjes en poffertjes van een particulier en een doos met cd’s 
om uit te delen. 
 
Als uitgaven hebben we te maken met iets lekkers bij de koffie en voor bij de borrel. De 
kosten daarvoor zijn op reguliere avonden tussen de € 20,00 en € 30,00.  
Op de meeste avonden hebben we daarnaast extra uitgaven i.v.m. materialen en 
optredens etc. waarvoor we ook afhankelijk zijn van sponsoren. 
 
Financieel overzicht 
 
Jaar Inkomsten Uitgaven 
2016 1181,90 499,31 
2017 972,36 686,02 
 
 

Mogen we om uw hulp vragen? 
Bevlogen mensen die werken in de gehandicaptensector regelen in hun vrije tijd De 
Kroeg. De Kroegbezoekers betalen, vaak van hun uitkering, een bijdrage.  
Maar wat als we meer willen?  
We hoeven geen Jan Smit, dat is te hoog gegrepen, maar een zanger die een soortgelijk 
repertoire zingt en dat voor een bescheiden bedrag wil doen is zeker welkom. Nieuwe 
knutselspullen, een nieuw spelletje of bijvoorbeeld verkleedkleren voor het carnaval: 
het maakt de avonden net wat meer speciaal. 
Met uw donatie kunnen die kleine grote wensen vervuld worden en wordt de 
vrijdagavond eenmaal per maand echt heel mooi ingekleurd. Zie daarvoor ook de 
facebookpagina https://www.facebook.com/dekroegdebilt/ 
 
Meer informatie 
Doneren of een specifiek project steunen neem dan contact op met Wilma van Poelgeest 
van MENS De Bilt.  Zij is op maandag, dinsdag en vrijdag bereikbaar op mobiel nummer 
06-47296337 of via de mail w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl 
( Bankrekening NL02INGB0004915847 t.n.v. Stichting MENS De Bilt o.v.v. Bijdrage De 
Kroeg) 
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