
VICINO’s NIEUWTJES
maart 2017

We noemen ons ‘Vicino’ en dat betekent ‘buurt’. 
Vicino is de naam van onze kookclub van buur-
vrouwen maar vooral ook van vriendinnen. 
Wij zijn Tonny Klasen, Jorita Vissers, Merie 
Roovers, Mirella Damen, Corrie van Kinderen, 
Myriam Mulders, Angelique Bontje en Moniek 
van Berkel.

Omdat wij ook geconfronteerd zijn met kanker 
ons midden, kunnen we niet stil blijven zitten. 
Wij willen onze bijdrage leveren om in de 
toekomst kanker te kunnen overwinnen.

We gaan 15 september 2017 lopend en fiet-

send, als team Vicino, ‘de kale berg’ (Mont 
Ventoux) op tijdens de CoSensation. Een zware 
tocht van ruim 22 kilometer, met het grootste 
deel een stijgingspercentage van meer dan 10 
procent!
 
We gaan als team op allerlei verschillende 
manieren geld inzamelen voor de bestrijding 
van kanker. Hiervoor vragen we donaties, maar 
nemen ook deel aan verschillende 
evenementen. Hiervan willen we jullie op de 
hoogte houden door deze nieuwsbrief en face-
bookpagina.

Wie zijn wij?

Samen sterk tegen kanker!



De dames achter Vicino

Wat is de ColSensation?
ColSensation is een 
evenement van Stichting Team 
Doelbewust om geld in te za-
melen voor de 
kankerbestrijding. Sinds 2012 
beklimmen ColSensation-
deelnemers jaarlijks de Mont 
Ventoux en allemaal met 
hetzelfde gevoel en doel om 
zoveel mogelijk donatiegelden 
op te halen. Zodat kanker op 
termijn een chronische ziekte 
kan worden. Hiervoor is veel 
geld nodig voor onderzoek. 

Wat ColSensation extra mooi 
maakt is de compacte setting 
waarbinnen dit evenement 
wordt georganiseerd. 
Hierdoor ontstaat een groep 
die elkaar gedurende het jaar 
leert kennen bij de diverse 
deelnemer bijeenkomsten en 

bij de diverse acties die door 
deelnemers worden opgezet 
om hun donatiegeld bij elkaar 
te halen. Een saamhorige en 
vooral gezellige sfeer 
kenmerkt ColSensation. 
Wanneer er na een editie van 
ColSensation gevraagd wordt 
wat het meeste indruk heeft 
gemaakt worden vooral 
woorden gebruikt zoals; saam-
horigheid, vriendschap, mooie 
emoties, kracht en 
gezelligheid.

Iedereen heeft zijn een eigen 
redenen om deel te nemen aan 
ColSensation maar 
uiteindelijk heeft iedereen het-
zelfde doel. Ieder jaar worden 
er flinke donatiegelden opge-
haald die vervolgens worden 
afgestort naar de door ColSen-

sation vooraf geselecteerde 
goede doelen. Jaarlijks gaat 
75% van de totale donatiegel-
den naar het Koningin Wilhel-
mina Fonds (KWF) waar er 
door ColSensation 2 
specifieke onderzoekspro-
jecten zijn geadopteerd.  De 
overige 25% worden via 
Stichting Team Doelbewust, 
teruggebracht in deze regio. 
Lokale kanker gerelateerde 
doelen worden daarmee on-
dersteund, zo wordt ook onze 
eigen regio er daadwerkelijk 
beter van.

ColSensation, samen sterk 
tegen kanker!

Meer informatie op:
www.colsensation.nl

https://colsensation.nl/


Even voorstellen
In deze rubriek stellen wij ons allemaal even aan u voor. 
Deze editie Moniek, de dame die de vorig jaar ook deel 
heeft genomen aan de ColSensation. En daarnaast Corrie, 
de kookjuf van de club. 

‘Mijn naam is Moniek van Berkel, voor mij 
wordt het de 2e keer dat ik mee doe met de 
ColSensation. Ook dit jaar wil ik de Mont 
Ventoux bedwingen op de fiets. 

Dit jaar wordt het een heel bijzondere tocht 
omdat zowel mijn vader aan het strijden is te-
gen kanker als één van onze ‘Vicino’s (Jorita). 
Om ze in hun strijd te steunen ga ik de strijd 
met de berg weer aan. Ik hoop daarmee zo 
veel mogelijk geld bij elkaar te krijgen wat 
nodig is om in de toekomst kanker te ver-
slaan. Ik heb zin om met de meiden de uitda-
ging aan te gaan!’ 

‘Mijn naam is Corrie van Kinderen en mijn 
motivatie om de Mont Ventoux te beklim-
men is om een bijdrage te leveren aan de 
bestrijding van die vreselijke ziekte kanker. 
Eenieder van ons heeft in zijn omgeving wel 
iemand die de strijd met deze ziekte aan moet 
gaan.

De strijd die ik aan wil gaan met de Mont 
Ventoux is een peulenschil in vergelijking met 
hetgeen onze zieke medemens moet 
ondergaan. Door mijn inzet hoop ik veel spon-
soren te vinden en te raken die mijn financieel 
willen ondersteunen.

Ik ga dit niet alleen doen maar met een vrien-
dinnenclub van 8 vrouwen waarvan helaas 
een van deze dames deze vreselijke ziek-
te met zich meedraagt. Door verschillende 
acties willen wij de ‘geldpot’ zo veel mogelijk 
gevuld krijgen.’

De VICINO MONT VENTOUX club! 
Jullie horen nog van ons…



De kleur van ColSensation is oranje. Wij hebben 
als team nu dus ook een ‘tenue’, met de mooie 
oranje vestjes vormen we een eenheid. Dit 
moest natuurlijk vastgelegd worden, zodat we dit 
met iedereen kunnen delen en wat bekendheid 
krijgen. 

Gelukkig wilde Corry Vrolijk ons wel op de foto 
zetten. We hebben een echte fotoshoot gehou-
den in ons eigen buurtje. En het resultaat mag 
er zijn! Je ziet de foto’s zo nu en dan al voorbij 
komen. 

Corry, hartstikke bedankt!

Fotoshoot

Om geld in te zamelen hebben voor het goede 
doel hebben we verschillen acties:

• De nieuwsbrief
• Onze flyer
• Onze Facebookpagina: 
 Vicino ColSensation
• Collectebussen in het centrum van 
 Zevenbergen
• 25-26 maart ‘Bietje Koekkoek’  
 Hier verkopen we eierkoekkoek, 
 boterkoekkoek en een bietjebietjessap.  
 
Kom gezellig langs!

We hebben nog veel meer ideeën en acties, 
daarover meer in de volgende nieuwsbrief!

Acties

In de afgelopen maand zijn er reeds diverse 
donaties gedaan, hiervoor hartelijk dank!
Uiteraard is er nog steeds een mogelijkheid om 
een donatie te doen. 
De huidige stand van de donaties is nu € 
475,00. Dit is al een mooi bedrag! Er zijn ook al 
diverse toezeggingen gedaan. Om de toezeg-
ging te verzilveren, ga dan naar de onderstaan-
de website: 
https://colsensation.nl/teams/vici-
no-1589275073/

We hebben dus een teampagina aangemaakt, 
maar er kan ook individueel gedoneerd worden.

Doneer nu & steun onze actie! 

Vicino komt 

Samen sterk tegen kanker!

https://www.facebook.com/ViCinoColSensation/
https://colsensation.nl/teams/vicino-1589275073/
https://colsensation.nl/teams/vicino-1589275073/

