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RT126 en Leergeld knallen het jaar 2022 uit! 
 
De Ronde Tafel 126 Land van Cuijk & Noord-Limburg haalt al vele jaren een fantastisch bedrag op voor het 
goede doel door tijdens de Nijmeegse Vierdaagse een serviceproject te organiseren. Uit de opbrengsten 
van het Vierdaagse-project in 2022 hebben we op het Blarenbal in Boxmeer € 15.000 kunnen doneren aan 
Stg. Mijn Masker Af, Stg. Leergeld en verschillende lokale initiatieven om Oekraïne te steunen. 
 
Daarnaast trekken wij sinds 2016 op de zaterdag voor de Kerst door het Land van Cuijk en Noord-Limburg 
om cheques uit te reiken aan kleinere regionale goede doelen. De afgelopen jaren hebben we daarbij ruim 
€ 20.000 uitgereikt aan maar liefst 43 goede doelen uit het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Denk daarbij 
aan goede doelen voor onder andere ouderen, gehandicapten, zieken, kinderen en minderbedeelden.  
 
Dit jaar starten wij, naast het Vierdaagse project, een nieuw project op. Wij hebben daarbij aansluiting 
gezocht bij de doelgroep van het goede doel, waarvoor wij dit project organiseren. Stichting Leergeld is het 
goede doel van ons nieuwe project. Stichting Leergeld wil graag meer aandacht voor armoede en 
bekendheid in de doelgroep. En wij zullen voor die aandacht en bekendheid zorgen! 

 
Stichting Leergeld 

 
Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen in het Land van Cuijk die in gezinnen opgroeien die het niet 
breed hebben. Dit doen ze door kleine bijdragen met grote impact te leveren aan onder andere 
schoolartikelen, sportattributen en contributies. Hiervoor heeft Stichting Leergeld geld en 
naamsbekendheid nodig. Wat ook heel belangrijk is dat de drempel die gezinnen en kinderen ervaren om 
van de Stichting gebruik te maken zo laag mogelijk is. Om daar wat aan te doen, organiseren we een 
kindervuurwerkshow waarmee we aandacht vragen voor de Stichting én kinderen een fantastische show 
bieden. 
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Kindervuurwerkshow 
 

Op woensdag 28 december 2022 organiseren we een Kindervuurwerkshow met fantastisch programma. 
Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom rondom het sportveld van het Elzendaalcollege in Boxmeer. In het 
bijzonder zullen juist de kinderen uitgenodigd worden, die de afgelopen jaren gesteund zijn door Stichting 
Leergeld. Meer informatie over de Vuurwerkshow vindt u op rt126.nl/vuurwerkshow. 
 
Steun het goede doel en schiet de naam van je bedrijf of kleinkind de lucht in! 
 
Natuurlijk hopen we dat vele sponsoren ook nu weer het goede doel willen ondersteunen. Als 
wederprestatie zullen wij onze sponsoren zo veel mogelijk onder de aandacht brengen. Voorafgaand aan 
de grote vuurwerkshow hebben we een zogenaamde Tripledown: om 18.15, 18.30 en 18.45 uur worden 
salvo’s pijlen afgeschoten om de spanning op te bouwen en de aandacht te trekken. Tussen de salvo´s door 
zullen we de namen van onze sponsoren noemen en bedanken voor de donatie. Daarnaast tonen wij uw 
logo op het evenement. 
 
Voor onze Tripledown kunt u de volgende pijlen sponsoren: 

• 100 euro voor “the multicolor shot” 
• 250 euro voor “the serious big guy” 
• 500 euro voor “the extreme hell in the sky” 

 
We hopen de kinderen in het Land van Cuijk - mede door uw financiële bijdrage – een knallende afsluiting 
van 2022 te kunnen geven.  
 
We wensen u alvast een succesvol, ondernemend en gezond 2023 en hopen u te verwelkomen op de 
Vuurwerkshow.  
 
Met vriendelijk groet, 
 

Dennis van der Locht - Roel van Dijk -  Bob Goossens - Leon De Jong - Wouter van Alphen – Koen Gieben – Maarten Jongerius 
–Joost van den Bogart – Richard Deenen – Nino Hermans – Chiel van Haren – Marnick Menting – Stephan Peters – Pieter Smits 
– Jeroen Kuijpers 
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Referenties 
 
                          Bekijk hier de aftermovie van de kersttour 2019                                 Beeldscherm met alle sponsoren 

              
     

Bekijk hier de aftermovie van serviceproject 2022         Uitreiking cheques op het Blarenbal 2019 
 

 
 

 

 


