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Standdaarbuitense sponsorloop brengt record bedrag op!

Samen sterk tegen kanker!

Brigdedrive bij ‘Bij Verhoeven’ een groot succes!
Zaterdagmiddag 26 augustus was het zover, 
vanaf 13:00 uur kwamen bij “Bij Verhoeven” de 
eerste bridgers binnen lopen. Om 13:30 uur 
begonnen de 30 paren aan het bridgespel. De 
koffie werd ingeschonken en wij verwenden de 
spelers met een plak cake of stroopwafel. Tot 
ongeveer 16:30 uur werd er gespeeld en was 
het een serieuze aangelegenheid!

Hierna kwamen wij in actie: de prijsuitreiking! 
De winnaars van zowel de A- en B-lijn kregen 
een waardebon t.w.v. € 50,00 voor een bridge- 
arrangement geschonken door Boon-a-part 
(bridgereisorganisatie). Daarna mocht ieder-
een een lootje trekken en het nummer wat 
hierop stond correspondeerde met een van de 
60 prijzen die wij hadden uitgestald. Iedereen 
dus prijs! Het lootje werd goed bewaard want 
er waren nog een flink aantal waardebonnen 
die uitgereikt werden. De geluksnummers voor 
deze prijzen kwamen uit de bingomolen.

We kregen volop positieve reacties van de 
bridgespelers, echt super leuk. Wij hadden 
deze Bridgedrive niet voor elkaar gekregen 
zonder de geweldige medewerking van de 
Zevenbergse Bridge Club en de ondernemers 
uit Zevenbergen die de mooie prijzen voor deze 
middag hebben geschonken. En natuurlijk de 
bridgespelers zelf, dankzij  hun deelname kun-
nen wij € 750,00 bijschrijven als donatie voor 
ColSensation.

Zelfs na zo’n energieke start hadden de kinde-
ren nog volop energie over om zoveel mogelijk 
rondjes te rennen op de atletiekbaan. En veel 
kids waren niet te stoppen! 

De sportieve kinderen hebben deze dag zo 
veel rondjes gelopen dat er een record be-
drag is opgehaald voor het goede doel. Ze 
hebben de boodschap “Samen sterk tegen 
kanker” heel goed begrepen! Er is maar liefst 
€ 4185,60 bij elkaar gerend. Dit is een fantas-
tisch bedrag! Het bedrag is de grootste donatie 
tot nu toe en daar zijn we de kinderen van 
basisschool Aventurijn ontzettend dankbaar 
voor. Leerlingen, maar ook leerkrachten, ou-
ders en alle sponsors: BEDANKT!

Ook onze speciale dank aan Tim Attent voor 
de ijsjes, Erik van De Standaert voor de chips, 
René van Redück voor de armbandjes, alle 
supporters en natuurlijk Huub Hangop voor zijn 
energieke optreden.

Op maandag 26 juni vond de sponsorloop 
van basisschool Aventurijn in Standdaarbuiten 
plaats. Het was een superleuke en fantastisch 
georganiseerde middag. Huub Hangop, ook 
wel bekend van ‘Ik wil ook zo’n broek met van 
die zakken aan de zijkant’ en neef van Tonny 
& Jorita, verzorgde de warming-up voor ruim 
200 enthousiaste kinderen. Iedereen danste en 
sprong fanatiek mee op de deuntjes van Huub, 
het was een genot om mee te mogen maken.



Nog maar twee weken tot de Mont Ventoux, trainen dus!
Myriam: Het is mijn beurt om 
een stukje te schrijven voor de 
nieuwsbrief over de trainingen. 
Ik besef dat het nu wel heel 
dicht bij komt.

Ik hou van wandelen en doe 
dat bijna iedere dag; 
rondje Afgebrande Hoef, rondje 
Koeienpad. Een tijdje geleden 
ben ik begonnen met langere 
afstanden lopen. Dat had ik 
eigenlijk nog nooit gedaan. Ik 
ben samen met mijn zus (ons 
Liek) naar Ikea gelopen om 
daar te gaan ontbijten. Lopen 
met een doel vind ik 
gemakkelijker dan zo maar een 

rondje wandelen. Eigenlijk 
waren we allebei verbaasd dat 
het toch best gemakkelijk ging 
om zo ‘ver’ te lopen. Sinds 
die tijd heb ik al meer langere 
afstanden gelopen voor de 
training, meestal met Liek. Dat 
doen we graag samen, ook 
omdat we ongeveer het zelfde 
tempo hebben.

Een paar maanden geleden 
heb ik ook een abonnement 
genomen bij De Does Fitness. 
John heeft een schema 
opgesteld zodat ik ook hoogte 
kan trainen want er moet een 
flink stuk geklommen worden 

en daarvoor trainen is in 
Nederland nu eenmaal lastig. 

Onze vakantie vieren we (als 
altijd de laatste jaren) in Italië 
en daar zijn wel meer moge-
lijkheden. De wandelschoenen 
gaan dus mee de caravan in 
en samen met manlief gaat er 
weer flink gewandeld worden. 
En natuurlijk ook met Liek die 
daar dan ook is.

Al met al heb ik er onwijs veel 
zin in. Een mooie club meiden, 
een goed doel en een vette 
uitdaging aangaan, wat wil je 
nog meer???

Zaterdag 5 augustus hebben we met 3 leden 
van ons super Vicino team meegedaan aan 
de prominentenrace tijdens het wieler week-
end in Zevenbergen. We wilden met onze 
deelname aandacht vragen voor het goede 
doel van ColSensation. En dat is gelukt! Met 
fietsen omgetoverd als reclamezuilen en aan 
elkaar verbonden met elastiek (ludieke 
wielerterm “aon ‘t stiek rije”) begonnen we 
onze race. We waren niet in tijd de snelste, 
maar we hebben wel de originaliteitsprijs 
gewonnen. Super blij hiermee, en wat een 
mooi evenement om mee te mogen maken!

Winnaars Prominentenrace!

Josita Kremers, vriendin van Jorita, heeft 
voor het goede doel hele leuke armbandjes 
gemaakt. Deze waren zo snel uitverkocht dat 
Jorita zelf ook armbandjes is gaan maken. In 
Zevenbergen heeft ze er heel veel verkocht, 
maar ook in Nijmegen tijdens de Vierdaagse 
op de camping in Lent. Tot 7 september 
kunnen er nog armbandjes besteld worden 
via onze FB-pagina. Ze zijn € 5,00 per stuk en 
tot nu toe hebben de armbandjes al € 700,00 
opgeleverd voor ColSensation!

Armbandjes groot succes!



Even voorstellen
Ik ben Merie Roovers en woon in 
Zevenbergen. Ben getrouwd en heb twee
prachtige kinderen. Ik ben werkzaam als praktijk-
verpleegkundige in een huisartsenpraktijk in 
Zevenbergen en als verpleegkundige in een 
hospice in Breda. Verder ben ik vrijwilliger bij 
Stichting Ambulance Wens. Dit is een stichting 
welke zich inzet om laatste wensen van terminale 
zieken te vervullen. 

Ik ben een sportief en actief persoon. Hou van 
wandelen, skiën, uitgaan, muziek, concerten, 
gezelligheid, vriendschap en uitdaging. In mijn 
werk ben ik al diverse uitdagingen aangegaan in 
verschillende functies. Ook op sportief gebied ga 
ik ze niet uit de weg. Meerdere keren heb ik de 
4-daagse van Nijmegen gelopen. Zo ook andere 
lange wandeltochten en bergtochten. 
Het bewandelen van de Mont Ventoux wordt mijn 
nieuwe uitdaging voor dit jaar. Samen met een 
club super, gezellige, gemotiveerde meiden gaan 
we die berg trotseren, 22 km bergopwaarts. Dat 
wordt afzien en vergt een hoop van ons uithou-
dingsvermogen. Voor ons is dat maar een dag 
en is te overzien. Het is niets in vergelijking met 
wat mensen die aan de vreselijke ziekte, kanker, 
lijden dagelijks afzien. 

Mijn naam is Myriam Mulders en samen met 
nog 7 vrouwen ga ik proberen op 15 septem-
ber van dit jaar de Mont Ventoux te trotseren. 
Tweeëntwintig loodzware kilometers gaan we 
klimmen. Ik ga niet zómaar proberen naar bo-
ven te komen, maar voor een heel goed doel. 
Samen met nog heel veel anderen en organi-
satie ColSensation achter ons gaan wij pro-
beren zoveel mogelijk geld op te halen voor 
KWF Kankerbestrijding. Niet alleen omdat ik, 
helaas net als zo velen met mij, mensen om 
mij heen heb die kanker hebben of hebben 
gehad, maar omdat één uit ons clubje 
getroffen is door deze vreselijke ziekte.

Onder begeleiding van de organisatie ColSensa-
tion gaan we allemaal voor hetzelfde doel: zoveel 
mogelijk geld ophalen voor onderzoek en 
ontwikkeling tegen de bestrijding van kanker. 
In mijn naaste omgeving en beroepshalve heb ik 
al veel ellende, pijn en verdriet gezien ten gevol-
ge van deze slopende ziekte. Om deze ziekte te 
kunnen beheersen is er geld nodig. Graag ben 
ik bereid om samen met onze club, team Vicino, 
mijn steentje hieraan bij te dragen door die grote 
berg op te gaan en sponsors te zoeken om zoveel 
mogelijk geld op te halen. 

“SAMEN STERK TEGEN KANKER”
Wij gaan ervoor, U toch ook?!!!

Ik ben Mirella Damen, 53 jaar jong als we de 
berg op gaan. Uitverkoren om coach te 
mogen zijn van de Vicino-Mont-Ventoux- 
dames. We gaan door de positiviteit in ons le-
ven de strijd tegen kanker aan. Voor één van 
ons, voor ons allen. Met ieders inzet, plezier 
en liefde maken we er bijzondere tijd van!

Met onze wandeling hoop ik heel erg veel 
geld op te halen zodat er alles aan gedaan 
kan worden om deze afschuwelijke ziekte de 
baas te worden.



Over een kleine twee weken is het zover, de 
beklimming van de berg. Er kan nog steeds 
gedoneerd worden. Team Vicino heeft al 
€ 13.896,48 opgehaald, echt een super hoog 
bedrag. En hier komt nog meer bij, zoals de 
donatieboxen die op diverse locaties in 
Zevenbergen staan en de eerder genoemde 
lege flessen actie bij AH. 

Er kan ook nog steeds gedoneerd worden via 
www.colsensation.nl - Team Vicino.
De volgende en tevens laatste nieuwsbrief zal 
eind september/begin oktober verschijnen. 
Hierin o.a. een uitgebreid verslag van het 
avontuur in Frankrijk en natuurlijk...
het EINDBEDRAG!!!

Tot slot...

Glimlachjes van Gerrie
De glimlachjes gemaakt door Gerrie Schip-
peren hebben een fantastisch bedrag 
opgehaald voor het goede doel: € 630! De 
glimlachjes zorgen daadwerklijk voor een 
lach op je gezicht, ze zijn ontzettend leuk 
om cadeau te geven. Bedankt Gerrie, super 
gedaan! 

Ongeveer iedere maand is er bij Albert Heijn 
de mogelijkheid om het bonnetje van je lege 
flessen te doneren aan een goed doel. Voor 
augustus is ons goede doel uitgekozen. De 
bonnetjes kunnen nog worden ingeleverd tot 
11 september. Deze dag wordt ook de 
opbrengst bekend gemaakt!

Lege flessenactie bij Albert 
Heijn Zevenbergen

Vicino in de Bode


