
De Josephschool levert topprestatie voor Alzheimer Nederland! 
 
Van oudsher wordt er op de Josephschool jaarlijks een sponsorloop georganiseerd. Dit sportieve 
evenement is altijd gekoppeld aan een goed doel. Welk goede doel dat is, wordt nauwkeurig 
bepaald groep 8. Dit jaar hebben de oudste leerlingen van de school gekozen voor Alzheimer 
Nederland, een stichting die zich inzet voor mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen 
van dementie.  
 
De keuze viel op Alzheimer Nederland, omdat de leerlingen Alzheimer een hele angstige ziekte 
vinden. Veel kinderen kennen wel iemand in hun directe of indirecte omgeving met Alzheimer en 
dat maakt indruk. Hoe kan het toch dat gezonde mensen, die altijd goed gefunctioneerd hebben 
veranderen in afhankelijke mensen? Het feit dat een opa of oma je niet meer zou herkennen is 
onvoorstelbaar en de gedachte alleen al is verdrietig. 
 
Om zoveel mogelijk geld in te zamelen werd er afgelopen februari een grote sponsoractie 
georganiseerd in de Schaatshal en op het schoolplein. De kleutergroepen hebben hun sportieve 
prestatie rennend geleverd op de Josephschool. Groep 3 tot en met groep 8 zijn van start gegaan 
op de schaatsbaan. Het doel was voor elke leerling hetzelfde: zoveel mogelijk rondjes rennen of 
schaatsen! Het resultaat was fantastisch, aangezien de school met elkaar een prachtig bedrag van 
ruim 7000 Euro heeft opgehaald.  
 
Tijdens de Josephdag nam Bert Liefveld namens Alzheimer Nederland het bedrag in ontvangst. De 
heer Liefveld gaf aan verrast en ontroerd te zijn door de hoogte van het bedrag. Ook kon hij al vol 
enthousiasme delen wat er met het opgehaalde sponsorgeld zal worden gedaan. Het bedrag zal 
vooral worden besteed aan het organiseren van een Circusvoorstelling voor Alzheimer patiënten en 
hun familie en vrienden. Voor leerlingen zal het ook mogelijk zijn de voorstelling te bezoeken met 
iemand die te maken heeft met Alzheimer. 
 
Het feit dat met het geldbedrag een circus zal worden opgezet, sloot uiteraard naadloos aan bij ons 
grote lustrumfeest. 65 jaar Josephschool! De week begon met een circusvoorstelling voor en door 
de kinderen. De rest van de lustrumweek hebben we vooral een feest voor de kinderen gevierd. De 
Josephdag, de Beroependag, het feestelijke diner op school en de spannende vossenjacht door het 
dorp waren prachtige hoogtepunten van deze week. Dankzij alle ouders, leerkrachten en leerlingen 
hebben we er samen een fantastische week van gemaakt! 
  
 
  


