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Alpe d’HuZes team Acht van Chaam 
 Op  5 en 6 juni 2013 gaan acht mensen uit Chaam in dit team tot het uiterste door lopend en fietsend 

de beruchte Alpe d’Huez tot zes keer te bedwingen om hiermee de strijd tegen kanker aan te gaan.  

De strijd wordt gevoerd om kanker over tien jaar niet meer dodelijk te laten zijn, maar chronisch en 

de ziekte voor iedereen behandelbaar en draaglijk te maken; voor patiënten en ook voor hun omgeving. 

Wij doen dit voor anderen, maar jullie maken het mogelijk! 

 
 

 

Wij realiseerden tot nu toe: 

 105 website bezoeken 

82 donateurs 

die zorgden voor 57 donaties  

en  € 755,80  is gedoneerd. 

 

per: 31 december 2012 
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Wij zijn gesteund door:  

 
 

Moesten we een jaar geleden nog iedereen in Chaam vertellen wat Alpe d’HuZes 
was. Inmiddels weet Chaam wat Alpe d’HuZes is en wat het heeft losgemaakt in 
ons mooie dorp en heeft het bewezen waar wij samen toe in staat zijn. € 20.000,- 
was nodig en haalbaar dachten we. Over deze grens werd al snel € 25.000,- be-
reikt, dat was mooi. Dat het € 30.000,- zou worden was onvoorstelbaar, maar op 
die geweldige avond in de Loco Bar gebeurde het ongelooflijke wat kroegbaas Eric 
al voorspelde. Maar niemand hield voor mogelijk dat we uiteindelijk € 35.648,99 
zouden bereiken. In de geest van het evenement Alpe d’HuZes; het onmogelijke 
mogelijk maken. Alpe d’HuZes staat voor kanker als geneeslijke ziekte over 10 jaar. 
Ook dat lijkt nu nog onmogelijk, maar dat leek 6 keer de Alpe d’Huez beklimmen 
ook en toch gebeurde het en dat leek € 35.648,99 ook en toch gebeurde het. Jullie 
zijn er nog en wij zijn er nog, dus in 2013 gaan ook weer mooie dingen gebeuren. 

 

Het onmogelijke mogelijk maken 
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 Opgeven is geen optie! 
U weet dat we deze uitdaging aangaan voor iedereen die in 
onze en uw omgeving de vreselijke strijd moest opgeven of 
nu aan het strijden is. Onze keuze is daarin dat we niet alle 
aandacht vestigen op één of enkele personen die het betreft. 
Maar op de dag dat u deze folder  leest, wordt een Chaamse 
dorpsgenoot met ongeneeslijke nierkanker in Breda 
geopereerd. Misschien kunt u zich voorstellen hoe hij het 
nieuwe jaar in gaat. U zult begrijpen dat zijn strijd ons 
onuitputtelijk motiveert om onze strijd door te zetten en ook 
in 2013 de zware uitdaging aan te gaan. Steun ons daarin. 

  We zijn gestart 

 

 www.opgevenisgeenoptie.nl  
     klik op ‘actiepagina’s 2013’ en zoek op Acht van Chaam 

 .www.8vanchaamnaaralpdu6.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graszodenkwekerij 

HEIDEHOEVE 

Op de kerstmarkt maakten we aan Chaam 
bekend dat we onze missie doorzetten in 
2013 door de verkoop van eigen gemaakte 
kerststukjes. Ook in Meerseldreef mochten we 
deze verkopen. Hiermee is de start gemaakt 
en zijn de eerste € 555,80 verzameld. 

 

 

 

 

 

 

Harm Rittman 
D I E R V O E D E R S 

 

 

 

 

 

 


