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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 

Stichting Topsport for Life 

‘SX Center’ 

Torenallee 3 

5617 BA Eindhoven 

tel. 088-2468180 

redactie@topsportforlife.nl 
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VOORWOORD 
 

Dit is het 2e Topsport for Life bulletin, de nieuwe 
tweemaandelijkse periodiek voor onze gasten, vrijwilligers, 
donateurs, sponsors en alle andere betrokkenen.   
 
Dit 2e bulletin heeft iets langer op zich laten wachten. Wij moeten 
hierin nog een beetje ons ritme vinden. Wij zijn de laatste tijd druk geweest met de 
organisatie van activiteiten. Wij hebben onszelf de spiegel voorgehouden: waar staan we nu 
met stichting Topsport for Life, wat willen we bereiken en hoe komen we daar? Belangrijke 
vragen die we ons stellen om ‘scherp te blijven’, met als doel steeds meer mensen te kunnen 
helpen bij het leven met een levensbedreigende ziekte. Dit proces loopt nog volop en de 
uitkomst ervan zal in de komende tijd duidelijk worden. Zo hopen wij nog dit jaar het 
kwaliteitskeurmerk ‘CBF erkend goed doel’ te bemachtigen. Dat moet ons helpen om meer 
bekendheid te krijgen. We hopen tevens dat deuren naar sponsoren dan iets gemakkelijker 
opengaan.  
 
De afgelopen 3 jaar hebben wij in het begin van het jaar, mede dankzij de financiële hulp 
van anderen, met een groep gasten en vrijwilligers op Wintercamp kunnen gaan naar de 
Portugese of Spaanse zon. Natuurlijk willen we dit ook weer heel graag in 2017 beleven. 
Achter de schermen wordt hieraan gewerkt. Binnenkort hopen we een nieuwe reis te kunnen 
aanbieden. We kijken uit naar veel belangstelling van onze gasten hiervoor! 
 
Ik wil tot slot nog de aandacht vestigen op onze inzet om individuele wensen of dromen van 
onze gasten te helpen realiseren. Niet iedereen is hiervan op de hoogte en niet iedereen die 
er wel van op de hoogte is, maakt zijn of haar wens bij ons bekend. Wij kunnen ons 
voorstellen dat er voor sommigen een drempel is voor een geldinzamelactie. Wij willen in 
ieder geval, samen met onze gast en de naasten, kijken wat en hoe we iets kunnen doen. 
Aarzel niet om je wensen kenbaar te maken. Ons motto is ‘SAMEN strijden is topsport’ en 
samen kunnen we heel veel ‘onvergetelijke dagen’ realiseren!  
 
Ik wens je heel veel plezier bij het lezen van dit 2e Nieuwsbulletin!  
 
 
Miel in ’t Zand 
voorzitter Topsport for Life 
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Onze Gasten 
 

Kanker zet het leven op de kop en de behandeling doet een geweldige aanslag op de 
conditie van de betrokkene en zijn of haar omgeving. Wanneer je de ziekte ALS krijgt is het 
elke keer weer een beetje meer inleveren aan spierkracht en geconfronteerd worden met het 
moeten overschrijden van de grens van onafhankelijkheid. 
 

In dit bulletin tref je twee verhalen aan, van twee moeders. Twee moeders die ervoor 
strijden hun kinderen op te zien groeien tot volwassenen. Twee moeders die het 
ongelooflijke uit zichzelf halen in deze wedstrijd van hun leven.  
Het zijn, in een woord, kanjers!  
 

Je leest een spontane status update van ALS patiënte Conny Huizer. Zij schreef het op 
Facebook, op 4 mei, een maand voor de ‘verjaardag’ van haar beginmoment van inleveren 
door de ziekte ALS. Conny heeft helaas nu ook hulp nodig bij de lichamelijk verzorging. Toch 
schrijft ze op facebook wanneer de hulp gaat starten: ‘even slikken en weer verder’. Dat 
‘weer verder’ is wat ze doet met haar kinderen: het leven blijven vieren. 
 

De andere kanjer is Anita van Beek. Ze besloot dat ze na de laatste chemokuur de 
Vierdaagse weer wilde lopen. Ze deed het en liep vier dagen achtereen 40 kilometer! 
Je leest in haar verslag hoe zij het ervaren heeft. 
 
Bij het onderwerp Zomerfeest lees je een prachtige weergave van wat Gerrit-Jan Maliepaard 
doormaakte voorafgaand aan het Zomerfeest en op de dag zelf. 
En, je leest hoe Gaya van den Bosch- van Wijnen het ‘in de lucht’ ervaarde. 
 

In de volgende editie tref je een bijdrage van Marleen Wuyts. Ze heeft zelf een tekst 
geschreven op het lied van ‘The Rose’ en tweestemmig ingezongen. Zij steekt hiermee een 
hart onder de riem van alle lotgenoten. We gaan kijken of we de digitale link meteen in het 
bulletin op kunnen nemen. 
 

Ik doe mee met wat kan bijdragen tot het verlichten van de zwaarste wedstrijd van het 
leven van onze gasten. Doe jij ook mee?  
Ongetwijfeld ken je in jouw omgeving mensen die getroffen zijn door kanker, ALS of een 
andere levensbedreigende ziekte. Ook zij kunnen zich helemaal vrijblijvend en kosteloos 
aanmelden bij ons en deelnemen aan de evenementen. Op onze website 
www.topsportforlife.nl vind je het aanmeldingsformulier. 
 

Enkele kernwaardes van onze organisatie zijn verbondenheid en respect. Vanuit deze 
verbondenheid willen we op een respectvolle manier, via dit 
periodiek bulletin, onze ervaringen en gedachtengoed delen. Wie 
doet er met ons mee en levert een bijdrage in voor de volgende 
editie? Als je het moeilijk vindt om te schrijven, maar wel iets wil 
vertellen, helpen we je daarmee. 
 

Wanneer je mensen in jouw omgeving op de hoogte wil brengen of 
wil laten delen in het bulletin van Topsport for Life kun je het email 
adres doorgeven (marga@topsportforlife.nl). Ik zorg ervoor dat de 
betrokkene op de verzendlijst komt te staan. 
 
Marga van Dijck, gastencoördinator a.i.  
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Gasten aan het woord 
 
Conny Huizer 
 
‘Nog 1 maand, dan is het alweer 6 jaar geleden dat ik de ziektewet in ging. Nog 1 maand, 
dan is het alweer 5 jaar geleden dat ik deze klote diagnose kreeg. 
‘U heeft ALS.’ Wist ik veel wat het was, maar dat werd al snel duidelijk.  
Ik stortte in. In het zonnetje, buiten bij het UMC, drong de werkelijkheid tot me door! En 
alles wat ik dacht, o, o mijn kinderen. Hoe vertel ik het mijn ouders?  
Mijn jongste dochter was toen 7. Na 2 weken krabbelde ik op en besloot ik te knokken, voor 
hen. Ik besloot me er niet onder te laten krijgen en mijn jongste volwassen te zien worden!  
 

Nu 5 jaar later is er zoveel veranderd, zoveel 
gebeurd. 
Niet alleen met mijn lichaam en de toekomst, maar 
vooral in mijn denken. Ik had contact met de 
natuur. De dieren op een heel ander vlak, maar 
bovenal is het leven van mijn kinderen veranderd. 
Niets is meer gewoon of vanzelfsprekend. Op jonge 
leeftijd worden ze geacht het huishouden te doen 
en voor me te zorgen. Het is zo tegennatuurlijk, 
niet nu al, ik ben 48.  
 
Daarnaast merk ik dat mensen niet zoveel tijd meer 
voor me hebben. Het is ook wel te begrijpen, want 
hun leven gaat door. 
Maar toch… Soms knaagt het. Door mijn 
beperkingen - als ik wegga ben ik helaas rolstoel 
gebonden - zal er altijd een volwassene mee 
moeten. Dus dat wordt lastig. Soms zou het fijn zijn 
als mijn kids er af en toe even uit kunnen, al is het 
maar uitwaaien op het strand. Gewoon iets simpels. 

Weet je dat ik deze ziekte heb en niet oud wordt dat is niet anders, maar mijn moederhart 
huilt. Voor hen... 
Ik wil niet klagen, maar soms ben ook ik maar een mens!’ 
 
Noot redactie: dankzij een door Topsport for Life in gang gezette crowdfundingactie kon 
een grote wens van Conny, namelijk éénmaal samen met haar kinderen naar een 
zonvakantie, worden gerealiseerd. Van 17 t/m 24 oktober genieten zij samen van de 
Spaanse oktoberzon! 
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Anita van Beek 
 

‘100 ste Nijmeegse Wandelvierdaagse 19-22 juli 2016 

Het was even onzeker of ik dit jaar mee kon gaan. Ik heb borstkanker, met 

uitzaaiingen in lever en botten. Ik ben onlangs, na 3 jaar behandeling in Goes, 

doorverwezen naar de Daniel den Hoed kliniek en het Erasmusziekenhuis in 

Rotterdam. Doordat mijn leverwaarden stegen, kwam een volgende 

hormoonbehandeling of een chemokuur heel dichtbij. Gelukkig zijn de artsen in 

het Erasmusziekenhuis op het idee gekomen om het vocht afdrijvende en 

ontstekingsremmende medicijn dexamethason te geven. De leverwaarden 

daalden en ik kan LOPEN. 

Op naar Nijmegen 

Zondag 17 juli vertrekken mijn man Henk en ik naar Nijmegen. Ik ga voor de zevende keer 

de vierdaagse lopen, vier keer veertig kilometer! We logeren bij onze lieve vrienden Gerna 

en Hans. Twee dagen genieten we van zomerfeesten, uit eten, startbewijzen ophalen en 

inkopen doen voor onderweg. Goed eten en drinken tijdens het lopen is van groot belang. 

Helaas starten Henk en ik dit jaar niet op dezelfde tijd. We besluiten dat ik iedere dag om 5 

uur start en Henk een uur later. Hij loopt mij dan eventueel in.  
 

Lopen 

Op dinsdag 19 juli gaat om 4 uur de wekker! Opstaan, aankleden, tasje pakken met voedsel 

en water, startkaart en telefoon mee. Op naar de bus voor dag 1! Op de Wedren worden we 

ontvangen door studenten die de hele nacht hebben gefeest. Ze joelen en klappen met een 
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fles wijn of een biertje in de hand. Na het startschot lopen we Nijmegen uit. Overal is 

muziek, mensen en gezelligheid! 

De temperatuur stijgt snel. Ik neem een slok water en zit na anderhalf uur lopen steeds 10 

minuten voor een boterham. In deze korte pauzes kom ik in gesprek met diverse mensen, 

met ieder een eigen verhaal wat hen drijft de Vierdaagse te lopen. 

 

SAMENzijn  

Het is de komende 4 dagen alleen maar lopen en aandacht voor elkaar. Van het begin af aan 

ervaar ik verbroedering, elkaar steunen, aanmoedigen, oppeppen en een enorm grote 

verdraagzaamheid. Vermoeide wandelaars lopen tegen elkaar op, trappen elkaar op de 

hielen, sorry, een klap op de schouder, een bemoedigende knik of een lach en weer door. 

Het is een voorbeeld hoe het ook kan in deze tijd van oorlog, terrorisme en 

onverdraagzaamheid. De Nijmeegse Wandelvierdaagse laat zien dat het in de samenleving 

ook anders kan. Wij, met z’n allen, lopers en toeschouwers! Lopen. Verstand op nul, in 

trance, ontspannend, zoekend naar een bepaald tempo. Even in de tuin van ´oma´ een kop 

eigengemaakte soep eten. Er staat een rij voor het toilet. Een blik in het keukentje geeft 

zicht op 6 grote pannen met soep op het vuur. En dan: we zijn binnen. Gerna en Hans halen 

ons op.. Een douche, lekker eten, kop koffie, Fons de Poel en vroeg naar bed. 

DAG 2: Roze woensdag! Weer een warme dag! Velen in roze 

gekleed uit solidariteit en respect voor iedereen, ongeacht ras of 

geaardheid. Ik heb een roze t-shirt aan en een rood-zwarte BOA 

aan mijn petje vastgebonden. Mijn kuiten zijn wat stijf, maar ik loop 

dat wel weg. 

DAG 3: De beruchte zeven heuvelen dag! Warm en dan nog die 

heuvels op en af. Aan het einde van de derde dag krijg ik last van 

mijn enkel. Toch ergens verstapt, verkeerde houding gelopen of 

gezwikt, mijmer ik. 

DAG 4: alles of niets 

Laatste dag! Ik neem paracetamol mee. Het is vandaag alles of 

niets.  ALLES dus. Ik start niet zo snel, mijn enkel zeurt en ik heb 

nu flink last van pijnlijke kuiten en bovenbenen. Ik zie veel mensen 

strompelen. Anderen lopen nog heel fit, dat zijn waarschijnlijk de 

goed getrainde. Nog maar een boterham, een slok water en een 

paracetamol. De temperatuur is goed. Ik voel de adrenaline weer 

stromen en de energie opkomen. Muziek en juichende mensen op 

straat. Lopen, lopen, lopen, de pijn zakt grotendeels weg. En dan…  

REGEN.  

Ik heb mijn tijd vandaag nodig. Ik heb een regencape bij mij, maar vind het aantrekken op 

dat moment te veel gedoe. Het is een klein buitje en ik droog snel weer op.  

We lopen door het bos, over de lange dijk en brug naar Linden. Nu begint het te 

stortregenen. Ik ben in vijf minuten helemaal doorweekt! Het heeft geen zin meer om een 

cape aan te doen. Dan gaat het weerlichten en meteen volgt een harde klap. Onweer op de 

dijk. Iedereen loopt gewoon door. De klap kwam sneller dan dat we op de hurken konden 

gaan zitten. Gelukkig is er niets gebeurd. 
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Soppen 

In cafe De Burght in Linden ontmoet ik Henk. Ik probeer het water uit 

mijn schoenen te laten lopen, maar het is in mijn zolen opgezogen. Op 

natte voeten en met een lekkere warme kop soep in onze magen, lopen 

we samen door. We zijn laat. Het is gezellig zo met z’n twee en te 

genieten van alles om ons heen. Van nu af aan is het FEEST. Door Cuijck, 

over de ponton, het publiek draagt ons. Tenslotte de Via Gladiolia op 

naar de McDonalds, waar mijn lieve tante Thea mij opwacht met twee 

bossen gladiolen. Na veel geknuffel en een cola gaan we door voor de 

laatste vijf kilometer. Ik zoek Conny van der Meijden. Ze heeft ALS, ik 

ken haar van Topsport for Life. Ze staat als het goed is bij de Mac, samen 

met haar dochter en ALS vrijwilligers. Ik vind haar een geweldig lief en 

positief mens. Het is al laat, ik zie haar niet. 

We stappen de straat weer op. Even later raken Henk en ik elkaar een 

paar minuten kwijt in de drukte. Gelukkig maar kort. Omringd door 

legercorpsen en doedelzakmuziek, lopen we langs de tribunes. De koning 

is al weg en het is nog een drukte van belang en juichend publiek. 
 

Gehaald 

De Wedren in zicht! KICKEN!! We hebben het GEHAALD!!  Na alle tijd van training, 

(spanning of het überhaupt wel kon), vier dagen lopen, door pijn en vermoeidheid heen, 

hitte, regen en onweer. GEHAALD! 

Een bevestiging van wat mogelijk is, ondanks dat ik kanker heb. Ik hou van het leven, ik 

geniet van het leven. Die liefde voor het leven, geeft mij de kracht en energie om door te 

gaan en op te knappen na een kuur. Door lichamelijke inspanning word ik sterker. Gewoon 

zo door gaan met leven, geeft me afleiding en kracht om het vol te houden. Het is beter om 

in een goede conditie opnieuw een eventuele kuur in te gaan, dan wanneer je start in een 

slechte positie. 
 

Ik wil lang leven 

Ik wil nog erg graag lang leven. Ik wil mijn dochter van 12 jaar zien opgroeien tot een mooi 

mens. Ik heb vertrouwen in de dokters, dat ze hun best doen en dat de wetenschap steeds 

meer vooruit gaat. Ik heb hoop op genezing, of dat kanker een chronische ziekte wordt. 

Deze prachtige ervaring van het lopen van de 100ste Nijmeegse Wandelvierdaagse pakt 

niemand me meer af!!’ 

 

 

Nieuwe gasten: 
 

Ron Baten 
Frank Bleekemolen 
Herman Doesburg 
Tiny Romviel 
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‘Samen zijn’ Zomerfeest 11 september 
 

 

11 september is een belangrijke dag van ontmoetingen geweest voor alle liefhebbers van 
Topsport for Life. Een groep van 90 mensen komt dan samen op de locatie van sponsor Sky 
Ballonvaarten in de gemeente Tilburg. Het is weer als vanouds: de Topsport for Life familie 
is bijeen! De begroetingen, omhelzingen en knuffels zijn warm en welgemeend. Wat kan zo’n 
‘Samen Zijn’ een mens toch blij maken. 
Sky Ballonvaarten doneert 10 plaatsen in de ballon. Geweldig! Door loting worden ze eerlijk 
verdeeld. De 6-jarige Jip Hazebroek mag de lootjes trekken! Niet alleen gasten zijn de 
gelukkigen, ook een paar vrijwilligers gaan de lucht in met de ballon. 
Aan het einde van het feest zingt Haris Alagic, winnaar van X-factor in 2013, gevoelig een 
aantal ballades. Dank je wel Sky Ballonvaarten, zanger Haris Alagic, gasten en niet te 
vergeten alle vrijwilligers voor dit mooie ‘Samen Zijn’. 

Gerrit-Jan Maliepaard stuurde ons zijn ervaringen bij het Zomerfeest in dichtvorm toe. Dit 
delen we graag met onze lezers! 
 

“Voor het eerst sinds lang tijd, op een "na-de-zondag-dag " 
opgestaan zonder tegenzin, sterker nog met een brede lach. 
De afgelopen weken vol medische kommer en kwel. 
waande ik me vaak niet in de hemel, maar in de hel. 
Wat pijn met een mens kan doen was mij tot voor kort 
onbekend. 
nu niet meer, helaas is mij dit nu wél bekend. 
Gelukkig wist de farmaceutische industrie hiertegen wel raad. 
creëerde pijnstillers, heel adequaat. 
Neem ik nu om de paar uurtjes een pil. 
kan ik weer redelijk doen wat ik wil. 
Ook 's nachts is de pijn nu beter te verdragen. 
het weet de slapeloosheid zelfs te verjagen. 

Het leven krijgt weer iets terug van zijn ware glans. 
"probeer te leven, grijp je kans" 
Laat die mij zondag nu geboden zijn. 
op het Zomerfeest van Topsport for Life reuze fijn. 
Waren de psychische bobbels eenmaal weggenomen. 
Steeg ik met een ballonvaart tot ver boven de bomen. 
Lekker daarboven in alle rust genieten. 
weg van alle verdrieten. 
Ja, even was me weer gegeven. 
Te genieten van het "nu" leven. 
Dankbaar en nagenietend zeg ik toch nog maar een keer. 
Ik blijf knokken, dit smaakt naar meer!” 
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En Gaya van den Bosch- van Wijnen verwoordt haar ervaring 
in de ballon op Facebook als volgt: 

‘Ik ben weer op aarde, het was waanzinnig mooi.  
Het plaatst alles in een ander perspectief.  
Zoveel trampolines, zwembadjes, hondjes.  
Allemaal gelukkig willen zijn, zoveel eilandjes, autootjes, 
huisjes.  
Er samen voor gaan, prioriteiten stellen, genieten van het NU. 
Afstand nemen en lichtpuntjes zien, genieten van wat er is.  
Het voelt als vleugels hebben. DANKBAAR!!!’ 

 
 

 

Gedicht  

Als donkere dagen het licht ontkleuren, alsof de schemer van geen wijken weet 

Als de schaduw van de opgebruikte tijd, reikhalst naar de dageraad van het nieuwe 

Als de ziel geen raad weet met al die gevoelens van vergankelijkheid 

Sta dan even stil voor een ogenblik 

Sla de arm om een schouder, druk wang tegen wang 

Dompel dan samen onder in eeuwig lijkende geborgenheid. 

 

(Door Huub Strous, 2004. Huub overleed 8 juli 2016 op 73 -jarige leeftijd aan de gevolgen 
van kanker). 

 

 
 

Onze fondsenwerving 

Activiteiten kosten geld en daar ontbreekt het ons op dit moment aan. We zijn ernstig 
vermagerd en willen graag meer vet op het lijf krijgen. We zoeken daarom, liefst samen met 
alle betrokkenen, naar nieuwe wegen voor een meer constante geldstroom. Heeft u ideeën, 
wij werken graag samen met u naar een succes! 
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De club van 250  

Wij verwelkomen Wout de Zwaan en ‘Marga van Dijck 
Training & Advies’ als lid van de club van 250. 
De club van 250 is een nieuw initiatief, bestemd voor (kleine) ondernemers, familie, 
suikerooms of tantes, die jaarlijks € 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’ 
 

Wij verwelkomen Mevrouw C.M. Jansen- Burghouts, Emmy Geenen en Bianca Bode 
als  ‘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’! 
 

Fundrunner  

 

Voor de ‘ingezetenen’ wellicht ten overvloede. Je kunt 
ons ook op een ander manier doneren door de gratis 
app Fundrunner te gaan gebruiken. Terwijl jij buiten 
(sportief) aan het bewegen bent, kun je de Fundrunner 
aanzetten en zo, zonder dat het jou iets kost, een 
donatie doen aan Topsport for Life. De sponsor hebben 
wij al gevonden.  
Ga naar http\;//topsportforlife.nl/fundrunner  
voor alle informatie. 
We zijn, gezien het succes voor ons, dringend op zoek 
naar meer sponsors, zodat de Fundrunnerpot constant 
goed gevuld is. Deelname voor sponsoren kan vanaf 
een bijdrage van € 500.- in de gouden pot. Neem contact met ons op voor meer informatie. 
 

 

Activiteitenkalender najaar 2016 
 

 10 en 11 december ‘Samen Zijn’: Kerst ‘proeven’ in ... (de plaatsen worden nog 

bekend gemaakt). 
 Houd hiervoor de website in de gaten! Mogelijk komen er nog enkele ‘Last Minute 

Events’ bij! 

http://www.topsportforlife.nl/aanmelden
http://topsportforlife.nl/aanmelden

