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Voorwoord door Miel in ‘t Zand
Met de uitgave van dit verlate Nieuws Bulletin is maar weer
eens duidelijk geworden hoezeer wij afhankelijk zijn van de
inzet van vrijwilligers om ons doel steeds maar weer te
kunnen bereiken.. Helaas is onze initiatiefneemster voor het
Nieuws Bulletin, Marga van Dijck, door persoonlijke
omstandigheden gestopt met haar werk voor de stichting
waardoor we er niet in zijn geslaagd om op tijd een volgende
editie uit te brengen. Wij zoeken overigens nog steeds
ondersteuning voor de redactie, dus lijkt het jou leuk werk,
dan aarzel niet om eens vrijblijvend hierover contact op te
nemen! Want ‘vele handen maken licht werk’ én SAMEN
kunnen we dan veel bereiken!
De afgelopen periode heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de
nieuwe samenwerking met stichting Ledro4Life. Oók een in Eindhoven gevestigd
‘goed initiatief’. Zij stellen in hun doelstelling de strijd tegen ALS centraal en dat sluit
natuurlijk heel goed aan op onze doelstelling om te zorgen voor een beter leven voor
mensen die nú levensbedreigend ziek zijn.
De prille samenwerking heeft er al toe geleid dat we in de eerste week van mei met
een groep ALS-gasten een mooie vakantie hebben georganiseerd aan het Ledromeer
in Italië en we natuurlijk daar ook aan het evenement van Ledro4Life hebben
deelgenomen.
En het resultaat van de samenwerking mag er nu al zijn! Dankzij hun financiële
ondersteuning hebben we een eigen rolstoelbus kunnen aanschaffen én we hebben
een aantal van onze ALS/PLS/PSMA-gasten een ‘onvergetelijke week’ kunnen
bezorgen!
We zijn ook heel erg blij met de bus, want deze kan vanaf nu worden ingezet bij al
onze evenementen voor het comfortabel vervoeren van mensen en materiaal. En
wanneer één van onze gasten onverhoopt een vervoersprobleem heeft, kunnen we
de bus mogelijk als oplossing aanbieden.
Voor Ledro4Life was de samenwerking ook een succes, want onze aanwezigheid
droeg zichtbaar bij aan de beleving rondom het evenement. De wandelende en
fietsende deelnemers konden immers direct ervaren wat er met het geld dat door
hun inspanningen bij elkaar is gebracht, kan worden gedaan, nl. mensen uit de
doelgroep een hele fijne vakante bezorgen!
De samenwerking met Ledro4Life smaakt in elk geval naar meer en we verheugen
ons nu al op een mooi vervolg in 2018!
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Daarnaast hebben we de afgelopen ook weer nieuwe gezichten, zowel gasten alsook
vrijwilligers, kunnen begroeten bij Topsport for Life. Eén van de gasten is Ronald
Turenhout. Hij leeft met een ernstige hersentumor en bijzonder is wel dat hij door
één van onze andere gasten, Herman Doesburg die leeft met PSMA, op ons werd
gewezen. Ronald heeft nu al enkele onvergetelijke dagen mogen beleven, lees ook
het interview met hem verderop in dit Bulletin, eigenlijk dankzij een andere gast. En
dat is precies wat we voor ogen hebben, SAMEN STRIJDEN IS TOPSPORT!

Van onze gastencoördinator
Welkom Richard Koning, Chantal Wouters, Marijke Klapwijk, Rick Rotman, Ronald
Turenhout, Stella Fliers en Chelsey Zijlstra. Ik vind het bijzonder fijn jullie hier te
mogen begroeten als nieuwe gasten van Topsport for Life. Chelsey en Stella heb ik al
mogen ontmoeten tijdens ons Ledro4life avontuur in Italië en ik hoop de anderen
ook snel te ontmoeten tijdens een van onze
events. Ik zal er alles aan doen om jullie
contact met ons zo prettig mogelijk te maken
en nodig jullie uit om gewoon contact met mij
op te nemen als er vragen zijn, suggesties en
of speciale wensen…maar dit geldt natuurlijk
ook voor alle gasten die ik al veel langer ken
en al meerdere malen heb mogen ontmoeten!
Onze Stichting is groeiende…steeds meer
mensen weten de weg naar Topsport for Life
te vinden en daar ben ik enorm dankbaar
voor. Omdat we persoonlijk contact heel
belangrijk vinden en niet willen dat onze
gasten te lang geen contact hebben met ons
zijn we de laatste maanden druk bezig om
een nieuwe functie binnen Topsport for Life te
creëren, en dat is die van Contactpersoon.
Het is de bedoeling dat we deze mensen
koppelen aan onze gasten, rekening houdend met voorkeur, omgeving en wensen,
zodat er regelmatig contact is tussen beide partijen en wij hierdoor beter in kunnen
spelen op de wensen en persoonlijke situaties van onze gasten. Onze ervaring is dat
niet iedereen aan de bel trekt als er hulp nodig is of als er
vragen zijn. Binnenkort krijgt elke gast een persoonlijke mail
met uitleg, dus hou je mail in de gaten!
Als je vragen hebt, opmerkingen of gewoon even contact wilt
kun je mij bereiken via mail: nita@topsportforlife.nl en
telefonisch: 0683651970.’

Nita van Vliet
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Gast aan het woord

Interview met Ronald Turenhout, nieuwe gast bij Topsport for Life, over zijn
ervaringen in de Kuip.
Hoe ben jij bij Topsport for Life gekomen?
Ik ga 4 dagdelen per week naar een
activiteitencentrum voor mensen met niet
aangeboren hersenletsel. In de pauze raakte ik
op een gegeven moment aan de praat met
Herman Doesburg. Hij attendeerde me op het
bestaan van Topsport for Life en had er alleen
maar positieve verhalen over.
Zou je iets willen vertellen over je persoonlijke (ziekte)situatie?
In februari 2008 heb ik te horen gekregen dat ik een hersentumor heb. Ik ben
hieraan al 2 keer geopereerd en heb 6 weken intensieve bestralingen gehad. De
laatste maanden had ik toenemend veel last van grote epileptische aanvallen. De
oorzaak hiervan bleek explosieve groei van de tumor te zijn. Ik ben begin mei
begonnen aan de eerste van 12 chemo-kuren om te proberen of de groei van de
tumor geremd kan worden.
Jullie maken gebruik van een life coach van Topsport for Life. Zou je iets
kunnen vertellen over de ervaringen die jullie hier tot nu toe mee hebben?
Dat klopt, via Topsport for Life heb ik contact met Judith, onze life coach. Met haar
heb ik een fijn en goed contact. Ze luistert naar dingen waar ik mee zit en probeert
samen met me te kijken hoe we iets kunnen aanpakken, verwerken of naast me neer
kan leggen. Ik vind het fijn om met iemand te praten en hier mee te stoeien met
levensvragen die wat verder van me afstaat dan mijn eigen familie. Samen zijn we
ook aan het kijken wat ik achter kan laten voor de belangrijke momenten in de
toekomst van onze dochter van 5 als ik er straks niet meer ben. Het voelt alsof er
een last van mijn schouder valt om hiermee bezig te zijn.
Wat vond je ervan dat het bericht van Topsport for Life om jou naar de
Kuip te krijgen op Facebook zoveel aandacht kreeg en zo vaak is gedeeld?
Van kleins af aan ben ik al Feyenoord supporter. Bij het laatste kampioenschap
van Feyenoord in 1999 was ik er ook bij en heb toen zelfs op de Coolsingel gestaan.
Het was dan ook een grote wens om nu weer in de Kuip te zitten. Misschien was dit
voor mij wel de laatste mogelijkheid om mijn cluppie kampioen te zien worden.
De huldiging zou voor mij te druk zijn vanwege mijn situatie. Zelf had mijn vrouw al
het een en ander geprobeerd maar dat was niet gelukt. Vandaar dat ik bij wijze van
grapje mijn vraag heb gesteld aan Miel van Topsport for Life toen ik daar was voor
een bakje koffie.
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Miel stelde voor om het bericht op Facebook te delen om de kracht van Social Media
mee te laten werken. Het deed me enorm goed om te zien hoeveel mensen het
bericht gedeeld en gelezen hebben. Vooral van de reacties van
mensen werd behoorlijk emotioneel en waren erg hartverwarmend. Zoveel mensen
die het me gunden… dat had ik niet verwacht.
Hoe voelde het toen je hoorde dat je naar de Kuip mocht voor de
kampioenswedstrijd?
Vrijdagavond kreeg ik telefoon van Miel dat er 1 Feyenoord fan was die contact
opgenomen had en mij zijn kaartje gunde. Ik was blij maar ook meteen enorm
teleurgesteld omdat mijn vrouw me met mijn neus op de feiten drukte dat ik zonder
begeleiding niet kon vanwege de epilepsie.
Zaterdagochtend om 9 uur belde Miel weer maar dit keer met het nieuws dat er 2
kaartjes waren. Ik werd erg emotioneel en heb gewoon staan huilen als een klein
kind, vooral toen ik hoorde dat de kaartjes afkomstig waren van een meisje van
10 die het mij gunde. Ik heb dan ook meteen de telefoon aan mijn vrouw gegeven
omdat ik door alle emoties niet meer in staat was om de informatie die Miel me gaf
op te slaan.
Binnen 1 minuut een doelpunt van
Dirk Kuijt, hoe was de sfeer in het
stadion?
De sfeer was geweldig! De Kuip was
uitzinnig. Iedereen ging staan en het
leek wel of er een aardbeving was in
de Kuip. De hele Kuip trilde!

Kuijt scoorde in de kampioenswedstrijd 3 keer, een beter afscheid had hij
zich niet kunnen wensen of wel?
Een beter afscheid had ik voor mijn favoriete speler niet kunnen wensen. Vanaf het
begin ben ik fan geweest van Dirk Kuijt. Alleen een beetje jammer dat hij bij de
verkeerde amateurclub is begonnen. Zelf kom ik oorspronkelijk uit Rijnsburg waar
de Rijnsburgse boys spelen en Kuijt is zijn carrière begonnen bij Quick Boys uit
Katwijk, wat aartsrivalen zijn.
Wat ging er door je heen toen het laatste fluitsignaal klonk en hoe was de
sfeer in en rond het stadion?
Kippenvel! Het stadion ontplofte werkelijk! Het is een grote emotionele rollercoaster
geweest. Voor mij was het dubbel… het kampioenschap van Feyenoord, maar ook de
wetenschap dat dit waarschijnlijk mijn laatste wedstrijd in de Kuip is geweest.
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Je had niet naar de Kuip gekund zonder de hulp van Nika. Is er nog iets
wat je tegen haar zou willen zeggen?
Nika is zoals ik inmiddels heb begrepen, een heel bijzonder meisje. Zonder haar was
mijn grote droom niet uitgekomen. Ik wil haar dan ook ontzettend bedanken dat ze
dit voor mij, iemand die ze helemaal niet kent, over had. Ze heeft geen idee wat dit
voor mij betekend heeft en ik kan ook werkelijk geen woorden vinden die de lading
dekken wat dit voor mij betekend heeft maar ik heb mateloos veel respect voor
haar!
Ga je nog aan meer activiteiten
van Topsport for Life deelnemen
na de geweldige ervaring in de
Kuip?
Ja zeker, het is een organisatie met
het hart op de juiste plek. Zolang het
gaat willen we aan activiteiten
deelnemen. Niet alleen voor mezelf
maar ook voor mijn gezinnetje. Ze
verdienen het om te ontspannen
omdat ze zo ontzettend veel gedaan
hebben en nog steeds doen voor me.

Nieuwe vrijwilligers

Wij verwelkomen met plezier 5 nieuwe vrouwelijke vrijwilligsters. Super dat jullie je
willen inzetten voor Topsport for Life, want SAMEN STRIJDEN IS TOPSPORT!
Adriën van de Griendt - Verzorgende IG

Anja Pennings - Verpleegkundige

Irene Walk - Life coach

Inge Pansier - Life coach
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Karin Mebius - Life coach

Kennismaking met Joël Prat

Interview met Joël Prat (23), oud-stagiair bij Topsport for Life

We vinden het jammer dat Joël geen stagiair meer is bij ons, we willen hem
bedanken voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en hem natuurlijk hartelijk
feliciteren met het behalen van zijn diploma aan de Fontys Sporthogeschool! Joël
blijft betrokken bij Topsport for Life, daarom hieronder een nadere kennismaking met
hem.
Wat wil je vertellen over je achtergrond?
Ik ben opgegroeid in het mooie en vooral rustige dorp
Eersel, hier woon ik momenteel nog bij mijn moeder
thuis. Mijn zus (25) is al een aantal jaren uit huis en
heeft sinds twee weken een baan en appartement in
Rotterdam.
Welk drama heeft jullie gezin recentelijk
meegemaakt en hoe ben jij daar mee omgegaan?
In februari 2015 overleed mijn vader plots aan de
vreselijke ziekte alvleesklierkanker. Voorheen was hij
kerngezond, hij at goed, was sportief en bracht naast zijn zware baan in de fabriek
veel tijd door met familie en vrienden. In het weekend was hij namelijk altijd op pad.
Zijn hobby was fotograferen en dit deed hij bijvoorbeeld op feestjes en
gelegenheden. Wat dat betreft was ik net zoals mijn vader. Ik werkte hard en als ik
tijd over had bezocht ik mijn vrienden. We woonden samen maar zagen elkaar niet
super veel. Op zondagochtend was alles anders, dat was een van de weinige
momenten dat we iets samen deden met het gezin, we gingen namelijk iedere
zondag samen naar de kerk in Eindhoven.
Toen ik 18 werd kreeg ik steeds meer respect voor het harde werken van mijn vader.
Ik besloot in de zomer als bijbaan in dezelfde fabriek te gaan werken om te kijken
wat hij doormaakte. Het was echt fabriekswerk en soms moest je de hele dag
hetzelfde doen. Ondanks alles bleef hij erg positief en was hij erg geliefd bij
collega’s. Doordat we samen werkten werd onze relatie steeds sterker. We hadden
namelijk ook diepgaande gesprekken op de fiets die we nooit eerder hadden
gevoerd.
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Plots kregen we te horen dat mijn vader ongeneeslijk ziek was verklaard. Tot zijn
laatste adem heeft hij gestreden en de hoop gehouden op een wonder van God.
Helaas heeft hij het niet kunnen halen en is hij op een plek waar we uiteindelijk
allemaal naartoe willen gaan, de hemel. Kort voor zijn dood had mijn vader twee
dromen, beide kwamen erop neer dat het zijn tijd was om te gaan en dat hij de
juiste weg door het leven heeft bewandeld om te zijn waar hij nu is. Deze gedachte
heeft ons enorm geholpen tijdens het verwerkingsproces. Ons geloof heeft ons
namelijk veel kracht gegeven.
Heb je een vriendin?
Ik heb sinds een half jaar een vriendin. Ze studeert consumentenwetenschappen aan
de universiteit in Wageningen. Doordeweeks slaapt ze daar in haar appartement en
in het weekend is ze thuis bij haar ouders in Oerle. Als bijbaan werkt ze in de B&S
shop op Eindhoven Airport.
Zijn er al plannen om met haar samen te gaan wonen?
We hebben een stabiele relatie en zien elkaar zo’n twee keer per week. We doen
veel leuke dingen als we elkaar zien zoals bijvoorbeeld een dagje weg. We willen
beiden nog van het leven genieten en elkaar vrij laten in dingen, samenwonen staat
daarom nog niet op de planning. Ik denk dat ik eerder met een goede vriend ga
samenwonen dan met mijn vriendin.
Wat is jouw motivatie geweest deze studierichting te kiezen (Sport- en
Bewegingseducatie)?
Voor mijn huidige studie (sportkunde) heb ik in Tilburg
gestudeerd als sport- en beweegcoördinator. Toen ik hier
afstudeerde voelde ik dat ik nog lang niet klaar was met
leren en dat ik meer uit mezelf kon halen, vandaar dat ik
koos om meer de managementkant op te gaan.
Hoe ben je met Topsport for Life in aanraking gekomen?
Toen mijn vader ziek werd kregen we een aanbod via de ZuidZorg om nog een
laatste wens uit te laten komen. Omdat mijn vader op dat moment erg was
afgezwakt en moeilijk kon lopen zijn we per brancard op pad geweest. Stichting
Wensambulance Brabant heeft voor ons toen een geweldige dag verzorgd.
Vervolgens kwam ik via mijn zus met stichting Topsport for Life in aanraking en dit
gaf me zo’n goed gevoel dat ik graag aan de stichting bij wilde dragen. Dit heb ik
gedaan middels mijn afstudeerstage.
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Vertel iets over je afstudeeropdracht en wanneer studeer je af?
Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik onderzocht welke bedrijven interessant zijn
als samenwerkingspartner voor Topsport for Life. Het gaat met name om nietfinanciële hulp die deze bedrijven kunnen bieden zoals inzet van kennis, expertise en
mankracht.
Wat doe je naast je studie?
Mijn grootste hobby is voetbal, ik speel al
een aantal jaren in het eerste elftal van mijn
dorpsclub EFC. Daarnaast ben ik
zweminstructeur ABC en werk als
toezichthouder in het zwembad op 5sterrencamping Ter Spegelt.
Naast dit sportieve gedeelte ben ik druk
bezig mijn met fashionlabel. Dit heb ik
voortgezet met drie klasgenoten vanuit een
schoolproject. We hebben een webshop
(https://bracketofficial.nl/) en verkopen
armbanden en petten.
Werk je graag met mensen?
Ik ben een sociaal type en werk daarom graag met mensen.
Welke zomeractiviteit ga je dit jaar uitvoeren?
Dit jaar ga ik een week op de Bahamas en drie weken in Amerika voetbaltrainingen
geven. Nederlandse trainers zijn erg populair en de Amerikanen willen op dat gebied
graag van ons leren. De trainingen zijn bestemd voor Amerikaanse highschool teams.
Welke plannen heb je na de voltooiing van je studie?
Als ik terug ben uit Amerika ga ik op zoek naar een fulltime baan. Gezien het feit dat
ik breed ben opgeleid is het lastig om een gerichte functie te omschrijven. Ik ben op
zoek naar een leidinggevende of een marketinggerichte functie.
Bij welk soort bedrijf wil je in dit najaar het liefst gaan werken?
Ik zou graag op recreatiepark Ter Spegelt intern door willen stromen van een
leidinggevende functie in het zwembad naar een meer marketinggerichte functie.
Heb je een advies voor het management van Topsport For Life?
Ik heb een jaar mee mogen kijken binnen de organisatie van Topsport for Life. Ook
al lijkt het voor sommigen erg simpel om een evenement of uitje te organiseren, het
is erg zwaar en er komt erg veel bij kijken! Tijdens ieder lotgenotencontact zie je
stralende blikken, mensen die met elkaar kunnen lachen en veel positiviteit. Denk
tijdens je werkzaamheden altijd aan degenen voor wie je het doet.
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Heb je in je leven iets gedaan waar je zelf trots op bent?
Toen ik in de eerste klas van de VMBO kader beroeps leerweg zat had ik nooit
verwacht dat ik ooit mijn HBO diploma zou halen. Ik heb het nu gehaald en daar ben
ik behoorlijk trots op!
Wat wil je nog meer kwijt, dat interessant kan zijn voor onze gasten en
vrijwilligers?
Positiviteit is een sleutel! Je kunt de wereld niet veranderen, geniet daarom van alle
kleine dingetjes in het leven en blijf positief!

Gedicht
Ga je eigen weg
Ga je eigen weg ... en volg je eigen spoor.
Al is het soms wel lastig ... loop toch gewoon door.
Al sta je soms veel liever stil ... probeer dan toch door te gaan.
Want elke stap vooruit ... is er één niet stilgestaan!
Ga je eigen weg ... en volg je eigen spoor.
Blijf niet stilstaan, want besef ... de tijd gaat ook gewoon door.
Je kunt maar een keer leven ... dus geef hem van katoen.
Ga je eigen weg .. niemand anders kan dat voor je doen!

van: grs-medium

Nieuws
"Samen op weg met onze ludieke
‘collectebus’!"
Dankzij de kleinere en grotere donaties en een
fantastische bijdrage van Ledro4life hebben wij
onze speciale rolstoelbus kunnen aanschaffen en
zijn wij met een groep ALS-gasten naar Italië
afgereisd om deel te nemen aan de 5e editie van
Ledro4Life, GEWELDIG!
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De actie heeft al €7.000 opgeleverd, nu hopen we dat ook de resterende €3.000 nog
binnenkomt zodat we de bus helemaal naar onze eigen wensen en eisen klaar
kunnen maken. Wil jij hier ook aan bijdragen? Daar zouden wij heel erg blij mee zijn!
Ga naar onze actiepagina op de site en draag alsjeblieft je steentje bij. Dan gaat
het alweer lukken om SAMEN een mooi doel te bereiken!

"Een nieuw gezicht"
Met regelmaat bieden wij studenten de mogelijkheid werkervaring op te doen bij
onze stichting. Sinds 1 maart is Anke Haerden bij ons gestart en ze wil zichzelf graag
even voorstellen. Wij zijn in elk geval blij met de komst van Anke en wensen haar
veel succes en vooral veel plezier bij haar werk voor Topsport for Life!

"Hallo! Ik ben Anke Haerden, 20 jaar oud en ben
nu al een tijdje de nieuwe stagiaire bij Topsport for
Life. Momenteel zit ik in het 3e jaar van mijn
opleiding, Sportkunde Urban op de Fontys
Sporthogeschool in Eindhoven. Ik ben de afgelopen
tijd bezig geweest met het organiseren van
verschillende activiteiten en ga hier de komende
tijd ook mee door! Naast het organiseren probeer
ik ook af en toe mee te gaan, zo zal ik 10 juni
aanwezig zijn bij het evenement 'Samen voor de
Wind'.
Als ik niet op school of stage ben kun je mij altijd
vinden op het hockeyveld. Ik ben trainer en coach
van verschillende teams en speel zelf in Dames 1
van Geldrop. Ook ben ik altijd in voor een avondje
gezelligheid met vrienden.
Ik heb de afgelopen maanden al veel geleerd en
hoop dit de komende tijd ook nog zeker te blijven
doen! Topsport for Life is een fantastische stichting
en ik hoop dat veel meer mensen dit gaan inzien.
Wie weet tot snel!"
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Donaties

We hebben de afgelopen tijd veel donaties gehad voor onze ludieke collectebus
waarmee we op Springcamp naar Italië zijn gegaan en die we voortaan voor ieder
evenement kunnen inzetten om gasten mét maar ook zonder rolstoel op te kunnen
halen! Iedereen super bedankt voor alle donaties! SAMEN hebben we dit mogelijk
gemaakt!
Door de samenwerking met de Eindhovense stichting Ledro4life
hebben wij het Springcamp naar Italië mogelijk kunnen maken,
omdat wij een donatie van maar liefst €15.000 van deze
stichting hebben gekregen! Deze donatie is een deel van de
opbrengst die de stichting Ledro4life heeft opgehaald bij hun
jaarlijkse wandel/fietstocht in Italië bij het Ledromeer. Wij
willen iedereen die heeft meegedaan aan deze tocht erg
bedanken, zonder jullie was deze donatie nooit mogelijk
geweest!
Daarnaast hebben we onze vaste donateurs die we nog steeds erg dankbaar zijn!
De ‘Club van 250’
De Club van 250 is een nieuw initiatief, bestemd voor (kleine) ondernemers, familie,
suikerooms of tantes, die jaarlijks (minimaal) €250.- willen doneren aan Topsport for
Life. In ruil voor deze donatie wordt jouw naam (van het bedrijf), desgewenst,
vermeld op onze website, kun je een boodschap kwijt op onze rolstoelbus en word je
vanzelfsprekend uitgenodigd op ons jaarlijkse Zomerfeest. Ook krijg je 10 procent
korting op jouw bestellingen via onze webshop. Volg de link 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
Doneer je minstens €90 per jaar, dan worden jouw naam en persoonlijke boodschap,
desgewenst, vermeld op onze rolstoelbus!
Volg de link om lid te worden van ‘Vrienden van Topsport for Life’!
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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, skiën
en snowboarden!
Er is geen makkelijkere en gezondere
manier om Topsport for Life te steunen!

Evenementen kalender 2017
Op 28-5 hebben we een heel mooi ‘Samen Zijn’ gehad, op de Loonse en
Drunense duinen. Door de link te volgen kom je uit bij een mooi filmpje van deze
dag! Daarnaast zijn er ook foto's te bestellen op onze Fotoshop.
Op 10-6 aanstaande organiseren we alweer
voor de 4e keer de altijd weer zeer geslaagde
dag op het water:
‘Samen voor de wind’. Deze editie gaat
onze ambassadeur Robert van der Horst ook
mee het water op! Daarnaast is er dit jaar ook
een speciaal aangepast motorjacht voor
mensen in een rolstoel, dus iedereen kan
deelnemen!

Op 15 t/m 18-6 aanstaande mogen we
weer meerijden in verschillende
etappes tijdens de: 'STER ZLM Toer'
in onze eigen historische
Panasonic ploegleidersauto.
Wil je dit ook een keer meemaken en
misschien wel Tom Dumoulin aan onze
bumper zien rijden? Meld je z.s.m. aan!
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Op 8-7 aanstaande hebben we weer een Zomerfeest voor
alle gasten en hun partners en kinderen, vrijwilligers,
donateurs, sponsoren en partners van Topsport for Life!
Tijdens het Zomerfeest kan er worden gedanst op life
muziek, gegeten, meegedaan aan een Hulahoop Clinic door
‘onze eigen’ Irene Walk, gekeken naar een show met
modelvliegtuigjes en is er natuurlijk een spectaculaire
ballonvaart! Er zijn nog meer plannen in de maak, maar die
verklappen we nog niet!

Op 20-8 aanstaande hebben we weer een heerlijk ‘Samen Zijn’, deze keer aan de
kust in Katwijk.
Op 3-9 aanstaande hebben we weer een ‘Samen
in actie’. We gaan dit jaar weer mee fietsen in
'Ride for the Roses' die zich inzet voor de strijd
tegen kanker.
Ook op 10-9 aanstaande stappen we weer op de
fiets en fietsen we mee in de 'Gerrie
Knetemann classic' die start vanaf het
Olympisch stadion in Amsterdam!
Op 11 t/m 15-9 aanstaande gaan we voor de 2e keer dit jaar weer 'Samen op reis'.
Dit jaar blijven we met ons Summercamp in Nederland en gaan we het
Waddeneiland Ameland verkennen.
Op 10-12 aanstaande wat nog heel ver weg lijkt gaan we weer 'Kerst Proeven'.
Samen gaan we een mooie stad in Nederland bekijken en genieten van de
kerstsferen.
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