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Wat staat er in deze 
nieuwsbrief?

INHOUD

Nieuwsbrief 1, december 2018

NIEUW AVONTUUR, NIEUWE LAYOUT….
Hallo, dit jaar heb ik besloten weer mee te doen aan Alp d’ Huzes. De strijd tegen kanker is helaas nog steeds hard nodig en er zijn nog steeds mensen die dicht bij mij 

staan, die deze strijd dagelijks voeren. Alpe d’Huzes doe je niet alleen en ook nu wil ik de mensen die mijn volgen, helpen en steunen weer graag op de hoogte houden. 
Omdat het dit jaar een ander avontuur gaat worden dan vorig jaar is ook de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. Het is weer de bedoeling jullie met enige regelmaat  

een nieuwsbrief te mailen over de stand van zaken. Ik hoop dat jullie de nieuwe opzet kunnen waarderen en wens jullie veel leesplezier. 
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6 juni 2019

Wij (Moniek en Rene) gaan proberen allebei 3x de alp d’ Huez op te fietsen, dus 
samen in totaal 6x! We doen dit om zoveel mogelijk geld op te halen voor het 
KWF. Iedereen verdient een morgen!

We gaan dit doen op de fiets en op onze weg ernaar toe worden we begeleid 
door Erik Raeijmaekers van team Ride2life. Erik gaat in 2019 ook zelf de berg 
op.

Om zoveel mogelijk geld op te halen, hebben we weer diverse acties bedacht, 
wat te denken van de gelukspoppetjes, de pubkwis op 9 februari en natuurlijk 
weer deze nieuwsbrief. En wie weet komen er nog meer acties!

Het evenement zelf gaat plaatsvinden op donderdag 6 juni 2019, dus 
06-06-2019. Er zullen dan weer een paar duizend man/vrouw naar boven 
fietsen / lopen / hardlopen of op andere manieren de berg bedwingen zoals 
bijvoorbeeld met een handbike.

Alle informatie over ons avontuur is terug te vinden op www.vanberkeltjes.nl of 
via www.opgevenisgeenoptie.nl 

http://www.vanberkeltjes.nl
http://www.opgevenisgeenoptie.nl
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RENE DE ROOIJ

Met steun van Jorita Vissers 
en kids en familie natuurlijk

https://
www.opgevenisgeenoptie.nl/
fundraisers/renrooij 

TEAM RIDE2LIFE

O.a. met  

Erik Raeijmaekers

http://ride2life.nl 

MONIEK VAN BERKEL

Met steun van Dennis van 
Berkel en de kids natuurlijk

https://
www.opgevenisgeenoptie.nl/
fundraisers/moniekberkel 
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https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/renrooij
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/renrooij
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/renrooij
http://ride2life.nl
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/moniekberkel
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/moniekberkel
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/moniekberkel
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Meer informatie 
over het 

evenement

Linken naar de 
actiepagina’s

Vorige 
nieuwsbrieven

WAT IS ER ALLEMAAL TE VINDEN OP ONZE WEBSITE, WWW.VANBERKELTJES.NL
Op naar het nieuwe avontuur, met nieuwe doelen, met een nieuwe team en daarom met een nieuwsbrief met een andere opzet en nieuwe kleuren en natuurlijk 
ook met nieuwe energie. Wel gebleven is onze website www.vanberkeltjes.nl, waarop alle benodigde informatie over onze motivatie en van Alpe d’ Huzes te 
vinden is. Op onze website vindt je diverse linken naar onze actiepagina’s dus als je wilt doneren, kun je klikken op de link zonder verder te zoeken! Ook vind je 
meer informatie over het evenement Alpe d’ Huzes, zodat je kunt zien dat het gedoneerde geld, goed terecht komt. Ook vindt je op de site nog een stukje 
verleden, met nieuwsbrieven van onze vorige edities. Daarnaast vind je daar meer informatie te vinden over onze acties. 

In deze nieuwsbrief willen we je vooral informeren over de laatste stand van zaken en de meest recente ontwikkelingen.

http://www.vanberkeltjes.nl
http://www.vanberkeltjes.nl
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Na het succes van vorig jaar zijn we dit jaar ook weer gelukspoppetjes aan het maken. We hebben 
dit jaar zelfs kerstpoppetjes gemaakt! Ook zijn collega’s van Jorita poppetjes aan het maken, OIGO 
poppetje. Ze hebben er meer dan 1.000 verkocht! Allemaal voor het goede doel! 

GELUKSPOPPETJES

Ook worden er weer nieuwe acties bedacht door mensen om ons heen, zo zei Arno Anemaat van 
Arno’s, zet maar een display weg op de toonbank zodat ik ze voor je kan verkopen. Hetzelfde door 
Marja Verhoeven in haar salon. Jan en Winni waren niet in de gelegenheid om naar 2 voorstellingen 
te gaan, ze heeft de kaartjes verkocht, opbrengst KWF. Zo lief allemaal!!!!

LOSSE ACTIES

Jaarlijks deelt Kapsalon Nancy (al meer dan 25 jaar) een kerstgeschenk uit, naast haar eigen 
geschenk, deelt ze dit jaar ook gelukspoppetjes uit, hiermee probeert ze zoveel mogelijk geld op te 
halen voor het KWF. Zo lief dat ze dat wil doen!

KERSTACTIE KAPSALON NANCY

Op 9 februari vindt er bij Happy Dees een echte pubkwis plaats. Entree hiervoor is 10 euro en dit 
bedrag komt volledig ten gunste van het KWF. Drankjes zijn voor eigen rekening. Het belooft een 
avond vol gezelligheid te worden. Brit en Daan, dochter en schoonzoon van Rene en Jorita gaan 
deze voor ons organiseren. Leuk hoor!

PUBKWIS
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Om te weten wat je moeten 
trainen

SCHEMA

Om de spieren op lengte te 
houden

REKKEN

Om wat kilo’s kwijt te raken VOEDING
Om een beetje 

gecontroleerd te fietsen 

TACX / ZWIFT

01 02

03 04

01 Erik Reaijmaekers heef voor ons een schema gemaakt, we mogen 3x per week aan de training

02 Naast fietsen ligt er ook focus op rekken en strekken, om blessures te voorkomen

03 Hoe lichter de fiets, maar zeker ook de fietser, hoe makkelijker te klimmen, dus proberen kilo’s kwijt te raken!!!

04 Via Zwift of Tacx kunnen we binnen virtueel fietsen en is ook leuk om te kijken, naast Netflix of TV
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We zijn begonnen 
met € 0

START

Totale opbrengst tot 
nu toe € 3.282 en 
heel evenement 
heeft meer dan         
€ 1.000.0000

TOTAAL

Moniek heeft op dit 
moment € 481 

opgehaald!

TUSSENSTAND MONIEK

Rene heeft op dit 
moment € 2.801 

opgehaald!

TUSSENSTAND RENE
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BEDANKT VOOR DE STEUN!!
Om te rechtstreeks te doneren voor Moniek, klik op de volgende link: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/moniekberkel 

Om rechtsreeks te doneren voor Rene, klik op de volgende link: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/renrooij 

Meer informatie: www.vanberkeltjes.nl

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/moniekberkel
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/renrooij
http://www.vanberkeltjes.nl

