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        NieuwsBulletin 

MISSION STATEMENT 

“Topsport for Life verbetert het 

leven van mensen die leven met 

een levensbedreigende ziekte. 

We bereiken dit door 

onvergetelijke activiteiten, 

dagelijkse ondersteuning en een 

luisterend oor. Alles wat we 

doen wordt direct of indirect 

mogelijk gemaakt door sporters 

of (voormalig) topsporters en 

door anderen die zich zeer 

aangesproken voelen door onze 

aanpak”. 

 

 

COLOFON 

 

Het digitale Topsport for Life  

Nieuwsbulletin is een uitgave van stichting 

Topsport for Life en verschijnt 6 x per jaar.  

Het bulletin wordt verspreid onder gasten, 

vrijwilligers, partners, sponsoren, 

donateurs en alle overige 

geïnteresseerden  van de stichting.  

 

Redactie:  

Marga van Dijck 

Miel in ’t Zand 

Wim Schellens 

Stichting Topsport for Life 

‘SX Center’ 

Torenallee 3 

5617 BA Eindhoven 

tel. 088-2468180 

redactie@topsportforlife.nl 
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Van de redactie 

 

Waar doen we het voor, een Nieuwsbulletin schrijven? Wie leest het? Wat vinden onze lezers 
ervan? We zijn een beetje aan het pionieren en missen meningen. In een volgende editie 
vragen we ernaar. Je mag je nu ook al laten horen! 

Nieuwsbulletin nummer 4 is wat uitgebreider dan de eerste drie. De periodiek is in 
ontwikkeling en zal nog wel meer wijzigingen krijgen. In deze uitgave maak je kennis met 
onze gast Marlijn, vrijwilliger Gera, sponsor Bob en stelt Nita van Vliet zich voor, voor de 
mensen die haar niet kennen. Nita heeft haar functie als gastencoördinator weer opgepakt.  

Wij hopen dat je je betrokken voelt. Je kunt dat ook kenbaar maken door iets in te sturen 
wat voor jou toegevoegde waarde heeft. Of je draagt een idee aan.  

Wij doen het graag SAMEN. 

 
 

Voorwoord door Miel in ‘t Zand 
  
Begin februari... De afgelopen jaren een periode, waarin we met de 

stichting prachtige herinneringen verzamelden onder de warme 

Portugese en Spaanse winterzon. Ons Wintercamp behoort zeker tot 

onze jaarlijkse hoogtepunten. Ook nu zit ik bij het schrijven van dit 

voorwoord onder de Spaanse winterzon, maar met een dubbel 

gevoel.  Ik mis mijn vrienden van Topsport for Life. Dit jaar helaas 

géén Wintercamp, omdat we er deze keer niet in zijn geslaagd 

financiële en organisatorische steun voor de reis te vinden. Zonder dit 

is het onmogelijk.  Dat doet pijn. Degene die erbij zijn geweest, weten 

hoe belangrijk de reis is. Heerlijk ‘bijtanken’ om thuis met nieuwe positieve energie weer 

verder te leven met de vaak genadeloze tegenstander.  

Ik denk nog vaak terug aan die bijzondere momenten die we mochten beleven. Met Jan van 

Hemert toch nog gaan fietsen, ondanks al zijn beperkingen die fietsen onmogelijk maakten. 

Een jaar later met Derk Westenberg een vergelijkbare ervaring. Hij had het fietsen allang 

opgegeven, maar in Portugal stapte hij toch achterop. Respect voor deze mannen en alle 

andere gasten, die tijdens ons Wintercamp steeds weer lieten zien dat de ziekte hen er niet 

van kon weerhouden te genieten. Van alles wat het leven nog aan moois te bieden heeft en 

daarin grenzen verleggen. Dat speciale gevoel mis ik nu hier in Spanje. Tijdens mijn 

fietstochten die ik hier alleen doe, zijn die kanjers in gedachten heel dicht bij mij. Net zoals 

zij van opgeven niets willen weten, doe ik dat ook niet. We gaan er alles aan doen om in 

2018 SAMEN ons 4e Wintercamp te beleven! 

 

 

 



 

3 
 

Er gebeuren ook heel positieve dingen. Door de samenwerking met De Zee 

Theaterprodukties, kunnen onze gasten vanaf nu in heel Nederland voor slechts een heel 

klein bedrag naar het theater! Later in dit Bulletin hierover meer. Dankjewel Marijke dat je 

dit mogelijk maakt!  

We zijn eveneens heel blij met de samenwerking met de Eindhovense 

stichting Ledro4Life. Zij organiseren jaarlijks in Italië een fietstocht in 

de strijd tegen ALS. Zij hebben besloten ons uit de opbrengst te gaan 

ondersteunen! Dankjewel Ben en Christel voor deze mooie 

samenwerking! We zijn doende het mogelijk te maken dat we er 

begin mei met een groep gasten en vrijwilligers bij zijn. Om aan te 

moedigen en misschien wel om zelf mee te doen! Berichten hierover 

volgen binnenkort. Er staan weer veel andere activiteiten op het programma, te beginnen 

met het Samen Zijn op 18 maart a.s.  Ik verheug mij er op in 2017 samen vele 

onvergetelijke dagen te beleven! Met de steun van donateurs en sponsoren én met de 

geweldige inzet van onze gedreven vrijwilligers gaat dit zeker weer lukken! 

SAMEN STRIJDEN IS TOPSPORT! 

 

Van onze gastencoördinator 
 
Marga van Dijck, gastencoördinator a.i., heeft het stokje overgedragen aan Nita. Zij pakt 
haar functie weer op na een periode van terugtrekken vanwege haar gezondheid. Ze stelt 
zich voor aan de mensen die haar nog niet ontmoet hebben. 
 

‘Omdat lang niet iedereen mij kent:  
Ik ben Nita van Vliet, 57 jaar oud, moeder van 2 kinderen en 
oma van een pasgeboren kleinzoon. 
In een ver verleden ben ik ooit wielrenster geweest en heb ik als 
17- jarig meisje op het Nederlands kampioenschap voor dames 
op de weg, de gouden medaille mogen ontvangen. 
Door allerlei omstandigheden ben ik op 19 -jarige leeftijd al 
gestopt met deze voor mij nog steeds prachtige sport. Ik ben 
daarna voor 100% voor mijn maatschappelijke carrière gegaan. 
De liefde voor de sport heb ik overgedragen aan mijn 2 
kinderen: Kim is nog steeds professioneel wielrenster, Arjen 
fietst niet meer, maar verdient zijn brood als Personal trainer. 

In 2009 heb ik een relatie met Miel gekregen. In 2010 hebben we samen Topsport for Life 
opgericht. Met veel plezier en passie hebben we toen met een team ex-wielrenners, 
vrijwilligers en mijn broer Teun die hersentumor patiënt was, aan Alpe D’Huzes mee gedaan. 
Dit evenement heeft ons enorm geïnspireerd om te gaan doen wat we nu doen: mensen die 
NU ziek zijn een beter leven te geven, door het organiseren van mooie evenementen, om 
even niet ziek te zijn, samen leuke dingen te doen en als het nodig is begeleiding aan te 
bieden in de vorm van Life-coaching. Vooral dit laatste trok mij enorm aan waardoor ik in 
2014 de opleiding tot Professioneel Life-coach heb gedaan en daarna ook de 
vervolgopleiding heb afgerond. 
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Ik ben een echt mensen mens, een enthousiaste zorger en deel graag mijn liefde voor het 
leven in al zijn vormen. Soms kan het leven heel zwaar zijn door ziekte, verlies en het 
moeten loslaten van een geliefde. 
In de 7 jaar die volgden na “de geboorte van TFL” ben ik vaak diep geraakt door veel 
mensen, die ondanks verdriet en pijn nog alles uit het leven willen halen. Zij kunnen 
genieten van alles en hebben plezier in de dingen die ze nog wel kunnen…echte 
levenskunstenaars! Geluk en verdriet gaan vaak hand in hand. 
  
Topsport for Life voelt als ons kindje … , maar onze lieverd zit nog maar net in groep 3 en 
moet en wil nog veel leren. Door vaak te vallen, het weer opstaan met de nodige bulten en 
schrammen, hebben we na 7 jaar nu een mooie groep mensen om ons heen vergaard waar 
wij op kunnen steunen en vertrouwen, om samen TFL te laten groeien en nog meer mensen 
te kunnen helpen. 
Door mijn niet al te sterke gezondheid heb ik vorig jaar pas op de plaats moeten maken 
m.b.t. mijn werkzaamheden als coördinator van onze gasten. Na er een jaar tussenuit te zijn 
geweest heb ik deze functie vanaf 2017 weer opgepakt. Ik hoop dit nog lang te kunnen 
doen, voor en met jullie gasten! 
  
Als je vragen hebt, opmerkingen of gewoon even contact wilt kun je mij bereiken via 
mail:nita@topsportforlife.nl en telefonisch: 0683651970.’ 
  
Namasté 

  
Nita van Vliet 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nita@topsportforlife.nl
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Gast aan het woord 
 
‘Marlijnpoppendijn en mijn ‘lappendeken’  

 

‘De naam ‘Marlijnpoppendijn’ is van mijn eigen zaak en staat voor 

vrolijk, geboorteproducten, workshops, kinderpartijtjes en schmink 

cursussen en zelfgemaakte dingen. Mijn winkel, in Lisse, Meer en 

Duin 239, vindt zijn oorsprong in mijn ziekte. Ik heb toen, door de 

omstandigheden van die tijd, mijn creativiteit verder ontwikkeld. Ik 

ben begonnen met poppen maken, wat ik een heerlijke uitlaatklep 

vind. Steeds vaker denk ik hoe uniek het is, hoe mijn poppetjes 

tot stand zijn gekomen. Ik had iets met armen en benen. Waarom 

wist ik toen nog niet, maar op deze vraag heeft het inloophuis mij het 

antwoord gegeven. 

Ik heb in mijn onderbewustzijn, mijn ziekte in mijn poppetjes 

verwerkt. Dat zegt tevens wat, over het waarom ze in begin boos keken. Twintig jaar 

geleden kreeg ik te maken met deze ziekte: melanoomkanker. Het begon op 

mijn voorhoofd en dat breidde zich uit op mijn armen en benen. Niet gek is 

het dan, dat ik iets had met armen en benen. De kleuren verwerk ik in mijn 

poppetjes, want dat maakt mij vrolijk. Zo zag ik ook in, dat mijn poppetjes een doel hebben 

en een steeds grotere rol in mijn leven spelen. Dat het niet alleen voor mij een betekenis 

heeft, maar ook voor anderen. 
 

Later pakte ik het plan op om met deze creatieve verwerking meer 

te gaan doen. Ik startte mijn een eigen bedrijf met veel meer 

zelfgemaakte hebbedingetjes voor in huis, voor groot en klein. Ik 

ben ook gestart met kinderpartijtjes, workshops en cursussen. Ik 

vind het erg leuk met mijn handen 

en hoofd creatief bezig te zijn, het ontspant me en doet me mijn 

zorgen even vergeten. 

Want zorgen heb ik. Mijn lijf is een ‘lappendeken’. Deze is ontstaan 

door talloze operaties van plekjes weggenemen. Ik heb een gen dat 

ervoor zorgt dat er steeds nieuwe aanwassen op mijn lichaam 

komen, die er niet thuishoren. Er zijn intussen rond de 80 plekjes 

van mijn lijf verwijderd. Veel ervan waren goedaardig, maar naast 

deze goede berichten kreeg ik 8 keer te horen dat het een 

melanoom was, 5 keer een in wording en 1 keer een basaal 

carcinoom. Daarnaast kan dat gen ook alvleesklierkanker 

veroorzaken waardoor ik streng voor onder controle sta. 
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De spanning wordt veroorzaakt door de gevolgen van mijn ziekte. Naast de 

lichamelijke ongemakken van de operatie, loop ik psychisch telkens weer een 

deuk op, want het gaat maar door. Ik ben er al een tijdje behoorlijk over 

aan het tobben en heb Topsport for Life om een life-coach gevraagd. Ik wil 

met haar samen een plan maken hoe ik het beste verder kan gaan met het 

gegeven van terugkerende onzekerheid. Ik stel mezelf allerlei vragen: wat 

vind ik belangrijk, waar wil ik naar toe, welke doelen heb ik daarin en hoe 

kan ik die bereiken. Ik heb net dat luisterend oor nodig om eruit te kunnen 

komen, want dat er iets moet gebeuren voor een goede balans in mezelf is me 

duidelijk. Dat gaat zeker lukken, want positief blijven is het allerbelangrijkste. 

Ik hou een blog bij om alles van me af te schrijven en dat is zeker goed voor mijn 

verwerking. 
 

Daarnaast heb ik veel aan Topsport for Life, waar ik veel gebruik van maak. Zij doen veel 

voor mensen met een levensbedreigende ziekte. 

Hun mooie activiteiten doen je je ziekte even vergeten, je kunt jezelf zijn 

en je komt veel mensen tegen die in hetzelfde schuitje zitten. Je begrijpt elkaar met een  

half woord en we halen vooral het positieve van het leven eruit. Met een lach en een traan. 

 

Vier het leven. 

 

 

Nieuwe vrijwilligers 
 

Wij verwelkomen met plezier vier vrijwilligers, ieder in een andere functie: 

Peter Riemslag Baas,  

videograaf  

 

 

 

Dirk de Bode,  

medewerker events 

 

 

 

Helmi Hamman,  

life coach 

 

 

 

Jos Luypaers,  

gastheer 
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Interviews, reacties, mededelingen 
 
Interview Gera Soederhuizen, vrijwillgerscoördinator 
 

Gera is ruim een jaar geleden gestart bij Topsport for Life als vrijwilligerscoördinator. Ze 
heeft zeer veel noeste arbeid verricht in het structureren en vormgeven van (organisatie-
)processen die zich vooral achter de schermen afspelen. De redactie gaat met haar in 
gesprek. 
 

Wie is Gera? 
 

Ik ben een aardige, rustige en vlotte vrouw die onlangs de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Ik heb nog niet veel 
rimpels en zie er jonger uit dan die 65, vind ik. Wellicht heeft dit 
te maken met het niet roken en geen alcohol drinken. Mijn 
energiepijl is hoog en ik lever elke dag een prestatie.  
Ik ben en blijf een Hollander (geboren en getogen in Amsterdam) 
die 30 jaar in Eindhoven woont/werkt.  Soms is mijn verlangen 
naar zee, strand en duinen erg sterk en ga ik naar Zeeland, Noord-
Holland of Texel. Zo nu en dan ervaar ik dat ik er nog steeds niet 
echt bij hoor in Brabant.  

Ik zet me graag in voor anderen in de samenleving, ik ben natuurliefhebber en geniet van 
wandelen in de bossen en van het uitwaaien langs het strand. Daarnaast kijk ik graag naar 
sport en ben ik bovenmatig geïnteresseerd in medische rubrieken.’ 
 
Wat is typisch jou? 
 

‘Nou, ik kan zeggen dat ik hoge eisen stel aan mezelf en anderen. Ik hecht erg aan de 
waarden veiligheid, vertrouwen en verbinden. Ze zijn belangrijk voor mij. Ik ben een 
doorzetter, kom afspraken na, werk gestructureerd en planmatig. Ik ben oprecht, gedreven, 
sociaal betrokken en attent. Ik zie werk liggen en pak het gevraagd en ongevraagd op. Dit is 
ook een valkuil., want soms vergeet ik te leven in het NU. Ik heb daarin de neiging het glas 
als halfleeg te bestempelen, in de plaats van halfvol en dat het altijd bijgevuld kan worden! 
Ik mag wel wat meer een flierefluiter worden.’ 
 
Hoe kwam je bij TFL? 
 

‘Ik koos TFL omdat de vacature van vrijwilligerscoördinator mij aansprak. Er zijn grote 
raakvlakken met mijn opleiding en werkervaring als personeelsfunctionaris. Ik wil graag iets 
betekenen voor een ander. Ik ben sportief en heb affiniteit met vele sporten. Ik ervaar de 
huisvesting van het kantoor in het SX-gebouw als een inspirerende omgeving.  
TFL is een stichting waar ik mijn energie en kwaliteiten kan benutten. Er ligt zoveel werk. 
Mijn valkuil is dat ik te veel uren per week werk. Na 1 jaar twee functies uitgevoerd te 
hebben (wnd. secretaris en vrijwilligerscoördinator) concentreer ik mij vanaf 2017 op 
vrijwilligerszaken.’ 
 

Ik ga voor SAMEN werken met het accent op SAMEN. Bij TFL ervaar ik dat we met elkaar tot 
prachtige en onvergetelijke belevingen in staat zijn. 
Ik ervaar binnen de stichting, de vrijwilligers en de gasten levensvreugde, uitdaging en NU 
genieten". Ik houd niet van mensen die in de slachtofferrol blijven zitten.’  
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Wat inspireert je? 
‘Ik word blij van structuur aanbrengen. Ik vind het geweldig als de 
samenleving geld doneert voor goede doelen (ik zie het als een 
maatschappelijke verplichting). Ik word geïnspireerd door natuurfilms 
(Planet on Earth), kijk graag naar schaatswedstrijden en ben onder de 
indruk van hun inzet en doorzettingsvermogen.  
Ik krijg energie van natuurwandelingen (IVN-Best en Brabants 
Landschap), lees veel w.o. medische trillers en psychologische boeken 
en ik luister graag naar lichtklassieke muziek (Ierse tenoren en Il 
Divo).’ 
 

 
Waar droom je van? 
 

‘Ik droom van een partner in mijn leven. Na 2 echtscheidingen 
wil ik graag weer een vaste relatie.  Ik ga voor Latten. Deze 
man heeft, bij voorkeur, kinderen en kleinkinderen, is een 
dierenvriend en een natuurliefhebber. Deze man kan zich inleven in 
mijn verlies en me er in steunen. 
Een lange reis door Nieuw-Zeeland met een camper en mijn toekomstige “grote 
liefde”. Ik ben aan het sparen en kijk uit naar mijn geliefde reispartner!’ 
 
Waar heb je een hekel aan? 
 

‘Ik heb een sterke moraal en een hekel aan alles wat met onrecht te maken heeft, zoals 
mensen die hun dieren niet goed verzorgen, mannen die vrouwen (en kinderen) 
mishandelen. Ik vind mensen die te laat komen bloed irritant. Ik kan niet tegen grote ego’s 
en mensen die altijd de aandacht naar zich 
toe trekken. Ik kan er niet mee samenwerken. Ik kan niets met een haantjescultuur. 
Daarentegen vind ik een organisatie/stichting, waarin alleen vrouwen werken ook verre van 
ideaal.  

 
Waar ben je dol op? 
 

‘Zoete drop (muntendrop en metholkruis). Ik mag het niet meer eten, vanwege 
mijn hoge bloeddruk! Voor ijs (hazelnoot en mokka) kun je me ’s nachts wakker 
maken. 
 

Jonge katjes en hondjes. Ik zou graag veel dieren hebben, maar doe dat uit 
praktische en financiële overweging niet. Een kat is genoeg.  

Tessa is heel lief en mij dierbaar  
 

Waar heb je angst voor? 
 

‘Oud worden met grote gebreken. Ik moet er niet aan denken dement of hulpbehoevend te 
worden.  
Of dat ik me eenzaam voel, doordat niemand naar mij omkijkt. Ik ben bang voor 
afhankelijkheid, bang iets te breken (arm of been). Ik kan dan niet thuis uit de “voeten” en 
zal opgenomen moeten worden in een zorghotel.’ 
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Dit weet bijna niemand van mij… 
 

‘Ik ben op mijn 8e jaar door mijn stiefvader geadopteerd en heb zijn achternaam gekregen. 
Daarvoor droeg ik de achternaam van mijn moeder, zij was niet getrouwd toen zij in 
verwachting van mij was. 
 

Ik heb kleingeld gepikt tijdens mijn zaterdagbaantje (16 jaar oud);  
het gaat om enkele dubbeltjes en kwartjes (0,10 resp. 0,25 cent).  
Ik heb enkele nachten slecht geslapen, er spijt van gekregen maar  
heb er geen trauma aan over gehouden. 
Ik ben 5 jaar clubkampioen single, dubbel en mix  
van de badmintonvereniging Monnickendam geweest!  
 

Mijn enige zoon Menno is op 16-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een  
progressieve stofwisselingsziekte. Deze ziekte heeft zich op 6-jarige leeftijd  
geopenbaard. Hij heeft 2 jaar in een rolstoel gezeten en meer dan 8 jaar in/op bed gelegen.  
Ik heb hem, alleen, thuis verzorgd, met ondersteuning van de thuiszorg.  
Ik heb in die 10 jaar als zorgmanager/moeder veel stress opgebouwd.  
Een jaar na zijn overlijden kwam de “hamer”.  
Er zijn toen twee stents in een van mijn kransslagaders geplaatst, vanwege een vernauwing. 
Ik voel me nu, na aanpassing van mijn levensstijl, weer gezond genoeg.’  
 
 

De redactie in gesprek met Bob van Oosterhout van Triple Double SX 
 

Geld is ook niet alles 
Geld is ook niet alles. Dit zijn woorden van Bob van Oosterhout, tijdens een gesprek met de 

redactie over de verrassende kerstdonatie van €10.000 van zijn 

bedrijf Triple Double, in december 2016. 

Met uitzicht op de ‘sportieve omgeving’, een stuiterende bal op de 

achtergrond vertelt Bob: ‘ik ben al 20 jaar directeur van Triple 

Double. Wij zijn een sportmarketing bedrijf en begeleiden meer 

dan honderd bedrijven die profiteren van sport. Er zijn drie pijlers 

te noemen in alle activiteiten: sport, marketing en media. 

Delen in succes 

We draaien goed en delen ons succes graag met onze 40 medewerkers. Zij ontvangen 

hiervoor extraatjes in de vorm van jaarlijkse boni. Eind 2016 maken we de balans op en 

komen tot de conclusie dat het dit jaar wel erg veel is. Ik stel iedereen voor om van de 

bonuspot 10 % te besteden aan een cheque voor Topsport for Life’. Het is ongelooflijk hoe 

snel de medewerkers reageren via de app. ‘Super, geweldig, fantastisch, prachtig, zijn 

enkele van de vele enthousiaste reacties. Wat ik zo leuk vind is dat we er met z’n allen voor 

stáán. Wij zijn gezegende mensen. We zijn begonnen als een jonge hondenclub en 

opgegroeid tot ouders die kinderen gekregen hebben. We hebben miskramen meegemaakt 

en ziekte. Helaas heeft een van onze mensen de diagnose leukemie gekregen. Ik heb mijn 

beide ouders verloren aan kanker. Wij leven en doen met veel plezier ons wek. 
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Geen bucketlijst 

Zo heb ik bijvoorbeeld geen bucketlijst. Nou, ja, als ik nog maar even tijd heb, zou er op 

mijn lijstje staan dat ik mijn twee dochters van 14 en 16 jaar twee weken lang in mijn armen 

houd om te knuffelen. Ik heb verder zo veel plezier in wat ik doe, ik ontleen er energie aan 

en vind het hartstikke fijn. Ik sport een paar keer per week onder leiding van mijn personal 

trainer. Dat moet wel, want ik eet vaak met klanten en dan is het opletten geblazen! 

Topsport for Life (TFL) in SX 

Ik heb ook aan de wieg gestaan van het concept van dit gebouw, dat we van de gemeente 

huren. Binnen SX zijn veel bedrijven gevestigd, denk aan commercie, onderwijs, actieve 

sport, bonden, provincie, gemeente, overheid. TFL past hier prima in. Wat ik zo mooi vind is 

dat TFL, net als wij met sport bezig is, maar dan voor en met mensen met een 

levensbedreigende ziekte. Ik merk dat ik het als heel confronterend ervaar, wanneer Miel 

hier met zijn gasten binnenkomt. Ik bedoel het in de zin van stilstaan bij hoe ik mijn leven 

leef en hoe kwetsbaar het is.  

Het feit dat wij de cheque aan TFL gegeven hebben geeft ons een goed gevoel. Tijdens de 

toespraak van de kerstbijeenkomst was de onderlinge saamhorigheid voelbaar en daarin 

heeft TFL voor ons betekenis. En wij zijn blij te hebben kunnen bijdragen aan de doelstelling 

van TFL: mensen met een levensbedreigende ziekte helpen in een beter leven door het 

aanbieden van (sportieve) evenementen, vakanties en een luisterend oor.’ 

 

Reactie van een van onze collega organisaties op ons derde Nieuwsbulletin 

 

Hallo TOPsporters voor het Leven! 
Wat doen jullie toch leuke dingen voor zieke mensen…met daarin ook ruimte 
voor alle emoties. Fijn dat jullie funds nu ook echt running zijn, om hier topfit mee 
door te kunnen gaan. Ook voor jullie de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, 
namens al onze leden! 
Want we blijven graag jullie droomcollega :-)  
  

Met een warme groet uit een groot hart, 
Denise Maassen/ Dansende Boog 
Oprichter, voorzitter maar vooral:  dromenvervuller! 
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Nieuws 
 

“Weet ik veel” 
Dankzij onze ambassadeur Robert van der Horst, die als winnaar uit de bus kwam bij het 

RTL-spelprogramma ‘Weet ik veel’, met 
presentatrice Linda de Mol, konden wij één 
van onze gasten heel gelukkig maken. De 
winnaar van het programma mag namelijk 
het gewonnen geldbedrag schenken aan 
iemand die het heel erg hard nodig heeft. 
En het was nu ALS-patiënt Ronnie Möller 
die van Robert een cheque in ontvangst 
mocht nemen van maar liefst €16.000! Bij 
de overhandiging waren vrijwilligster 
Marieke Valkenaars en voorzitter Miel in ’t 
Zand aanwezig. Verder op de foto Ronnie’s 
zus Evelien en zijn beide kinderen. 

Ronnie is door de ziekte volledig 
afhankelijk van anderen en wordt 24 uur 

per dag kunstmatig beademd. Met het geldbedrag krijgt hij nu figuurlijk ook ‘meer lucht’ en 
kan hij een bijzondere persoonlijke wens in vervulling laten gaan.    

 

Gedicht 

VOORTEKENEN ALS 

haar naakte lichaam  

zoekt geborgenheid 

warmte en hartstocht 

met gevoelige polen 

wordt de accu geladen 

uit zijn onbedekte rug 

komt er stroom op gang 

in een golf van sinusvorm 

met warme tintelingen 

schept ‘t schijntevredenheid 

we zwijgen in vertwijfeling 

‘t is anders dan voorheen 

dat zegt ons voorgevoel 

’t is heus geen liefdesstress 

maar het begin van ALS 

 

Jan Zuring 
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Donaties 
 

Het was aan het begin van het jaar ‘stil’ qua nieuwe instroom van gasten, Vrienden en Club 
250. Helaas geen nieuwe aanmeldingen  
We ontvingen in de afgelopen maanden enkele hele mooie éénmalige donaties: 

 €1.500 van Reedijk Banden Import 

 

€10.000 van het bedrijf Triple Double 

 

€1.500 van de Station tot Station Loop 

  

. 

De club van 250  
De club van 250 is een nieuw initiatief, bestemd voor (kleine) ondernemers, familie, 
suikerooms of tantes, die (minimaal) € 250.- willen doneren aan Topsport for Life. In ruil 
voor deze donatie wordt jouw naam (van het bedrijf), desgewenst, vermeld op onze website 
en word je vanzelfsprekend uitgenodigd op ons jaarlijkse Zomerfeest. Ook krijg je 10 procent 
korting op jouw bestellingen via onze webshop (deze wordt binnenkort gelanceerd). Ga naar 
http://www.topsportforlife.nl/aanmelden om ook lid te worden van de ‘Club van 250’! 
 

 

‘Vrienden van Topsport for Life’ 
 

‘Vrienden van Topsport for Life’ is voor iedereen die zich verbonden voelt. Je doneert 
jaarlijks (minstens) € 60.- In ruil hiervoor wordt jouw naam, desgewenst, vermeld op onze 
website en word je vanzelfsprekend uitgenodigd voor ons jaarlijkse Zomerfeest.  
Ga naar http://topsportforlife.nl/aanmelden om lid te worden van  
‘Vrienden van Topsport for Life’! 
 
 
 
 
 
 

http://www.topsportforlife.nl/aanmelden
http://topsportforlife.nl/aanmelden
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Fundrunner 
 
Wist je dat je fundrunner kunt gebruiken als je gaat: 
 
hardlopen, wandelen, fietsen, hond uitlaten, skeeleren, 
rolstoelsporten, roeien, zeilen, golfen, schaatsen, skieën en 
Snowboarden? 
 
 
Uit het interview met marathonloopster Marlieke janssen  
(nws bulletin 3): 
 

Wat beweegt je dit voor ons te doen  
(want we zijn er erg blij mee)? 
 

Het is mooi dat ik een steentje bij kan dragen door het 
uitoefenen van mijn hobby. Topsport for Life is mijn favoriete 
goede doel in de Fundrunner app en wanneer er sponsors 
beschikbaar zijn, is jullie stichting dan ook altijd mijn eerste 
keuze. Persoonlijk vind ik jullie redenatie van het leven met 
een ziekte in relatie tot topsport erg goed inslaan. 
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Evenementen kalender voorjaar 2017 
 Op 18 maart is het evenement ‘Samenzijn’.  

Op de Utrechtse heuvelrug samen wandelen en fietsen van 13.00 uur – 17.00 uur.  
 
 

 In geweldige samenwerking met De Zee 
Theaterprodukties kunnen wij vanaf nu een 
gevariëerd theaterprogramma in theaters door heel 
Nederland aanbieden!  

Zo kunnen wij theaterliefhebbers ‘onvergetelijke momenten’ 
aanbieden! 
 
Het enige wat je hoeft te doen is je keuze maken en die uiterlijk 1 week vóór aanvang van 
de voorstelling kenbaar maken door het invullen van het formulier op onze website. Je treft 
daar ook het volledige programma. 
Je mag tot maximaal 4 plaatsen per voorstelling reserveren. 
Per kaartje betaal je slechts €7,50 als eigen bijdrage in de kosten (de werkelijke 
entreeprijzen zijn een veelvoud daarvan). 
 
Per voorstelling hebben wij een beperkt aantal stoelen beschikbaar, dus wees er op tijd bij. 
Wanneer je met de rolstoel wilt komen, checken wij eerst nog bij het betreffende theater of 
dit geen probleem is. Over het algemeen zijn er altijd rolstoelplaatsen beschikbaar.  
Je gaat op eigen gelegenheid. Bij sommige voorstellingen zullen vrijwilligers van Topsport for 
Life aanwezig zijn. Je hoort dat dan op tijd.   
  

http://www.topsportforlife.nl/wp-content/uploads/2016/05/Topsport-for-Life-logo-De-Zee.gif

