
Jeu de Boules “Alpe d’Huzes” Middag 

Zondag 12 mei 2019 13:00 – 17:00 

 

 “Opgeven is geen optie” 

Op 5 en 6 juni 2019 vindt het jaarlijkse benefiet event Alpe d’Huzes plaats. Op deze dagen gaan, een sportieve 

prestatie en een goed doel steunen hand in hand. Ik zal meedoen en met de racefiets de Alpe d’Huez gaan 

beklimmen, minstens 1 keer maar vaker wanneer het lukken wil. Ik doe dit om verloren familie te eren en om geld in 

te zamelen om anderen eenzelfde leed te besparen.   

Alle opbrengsten gaan direct naar de kankerstichting. 

Meer te lezen op de site www.opgevenisgeenoptie.nl 

 

Programma zondag 12 mei 13:00 – 17:00:  

2 speelronden en afsluiting met een finale. 

Start 1e ronde 13:00 – 14:00 

Proeverij / Verloting 14:00 – 15:00 

Start 2e ronde 15:00 – 16:00 

Finale 16:30 – 17:00 

 

Inschrijving €5,- via www.jbcnieuwerkerk.nl  ga naar ontip.nl 

Donaties zijn meer dan welkom in de collectebus of overmaken via mijn facebook account. Alle inkomsten gaan 

direct en 100% naar de kankerstichting. 

Bedankt voor jullie medewerking en een fijne middag gewenst. 

PS ik kom met de racefiets en in vol ornaat  

 

 

Jeu de boules club Nieuwerkerk 

Sportpark Dorrestein 1 

2912 TL Nieuwerkerk aan den IJssel  

www.jbcnieuwerkerk.nl 

Arno Rietveld 06-42 60 57 68 

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/
http://www.jbcnieuwerkerk.nl/
http://www.jbcnieuwerkerk.nl/


 

Iedereen wordt vroeg of laat direct of indirect 

geconfronteerd met deze vreselijke ziekte en 

het intense verdriet van de strijd en of het soms 

onoverkomelijke verlies. 

Afgelopen zomer heeft mijn lieve tante Yvonne 

Henderson haar strijd, met opgeheven hoofd, 

gestaakt. 

Een vriend van de familie (Ed Kooijmans) gaf 

aan dat hij het verdriet en de gedachte aan 

Yvonne haar strijd wilde herdenken door mee 

te doen met de Alpe D’Huzes en ik voelde 

direct dat wil ik ook: dat moet ik ook. 

Met elkaar kunnen we een dappere poging doen om leed te besparen of verlichten zoals alle patiënten iedere 

dag dappere pogingen doen om te herstellen. 

Ik doe mee aan Alpe d’HuZes omdat ik geloof dat wij samen kunnen werken aan een wereld waarin je niet 

meer doodgaat aan kanker. Wil jij mij steunen? 

Bedankt voor al jullie steun. 

Arno Rietveld 
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