
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Wij worden gesteund door: 

 

 

  

 

nieuwsbrief 9 
2013 

week 

 

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.  

Alpe d’HuZes team Acht van Chaam 
 

 
 

 

weer mee te doen aan  Alpe d’HuZes 
ook niet meer alleen op het sportieve 
vlak.  Mijn motivatie is geraakt door de 
inzet voor het goede doel. Zo kan ik 
indirect toch ook mijn steentje bijdragen 
aan de strijd tegen kanker, een ziekte 
waar bijna iedereen in zijn of haar leven, 
direct of indirect, mee te maken krijgt.  
Ook ik heb in mijn directe omgeving met 
deze ziekte te maken gehad. Sommigen 
hebben de ziekte overwonnen, anderen 
hebben de strijd verloren.  En zij waren 
helaas niet de enigen; jaarlijks over-
lijden ondanks alles nog altijd ruim 
43.500 Nederlanders aan de gevolgen 
van kanker.  Dat zijn inderdaad  vijf  
mensen per uur! Keiharde feiten die je 
nog eens extra met je neus op de ernst 
van deze afschuwelijke ziekte drukken. 
Daarom zet ik me ook dit jaar in om geld 
op te halen om van kanker een leefbare 
ziekte te maken. Samen met de andere 
Chaamse teamleden gaan we proberen 
er dit jaar minstens net zo’n groot 
succes van te maken als afgelopen jaar. 
Wat hebben we toen als Chaamse 
gemeenschap gezamenlijk toch een 
topprestatie geleverd! Dit jaar hopen we 
wederom met jullie hulp een mooie 
bijdrage aan het goede doel te kunnen 
geven, want kanker heb je niet alleen! 

 

 

 De stand van zaken 
 

samen in de strijd voor één groot doel, steun ons ook!  

Alpeduzes AchtvanChaam 

 

 .www.8vanchaamnaaralpdu6.nl  

klik op ‘actiepagina’s 2013’ en zoek op Acht van Chaam 

Xwww.opgevenisgeenoptie.nl  
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nog 97 dagen tot de start 

14.590 website bezoeken 

154 donateurs

 

€ 3.552,45 gedoneerd 

 

 

Mijn naam is Alexander Picard en ik maak, net als vorig jaar, deel 
uit van het team “8 van Chaam”.  
Van jongs af aan heb ik een passie voor sport, die ervoor heeft 
gezorgd dat ik momenteel fanatiek wedstrijdduathleet ben. 
Binnen deze sport wordt zowel hardgelopen als gewielrend, twee 
sporten die ik ook buiten duathlon om beoefen. 
Vorig jaar heb ik voor het eerst aan het fenomeen Alpe d’HuZes 
mogen ruiken. Een prachtig  initiatief waarbij vele vrijwilligers er 
samen met de rest van Nederland voor zorgen dat er geld komt 
voor het onderzoek naar kanker. 
De prachtige sfeer en de emotie die boven op de Alpe d’Huez te 
vinden was, is niet  in  woorden  uit te drukken en heeft mij ertoe 
gebracht om me ook dit jaar weer in te zetten voor dit goede doel. 
Mijn  sportieve achtergrond  zorgt ervoor dat het  beklimmen van  
de Alpe d’Huez voor mij veel minder een uitdaging is dan voor de  
meeste andere deelnemers.  Daarom  ligt  mijn reden om dit jaar   

 

Deelnemer aan het woord 

 

 

 

 

 

 

 

KWF kankerbestrijding is in eigen fondswerving het 
grootste goede doel in Nederland. Door de enorme 
groei van Alpe d’HuZes is dit fonds hierin verreweg 
het grootste geworden. De collecteweek voor de 
kankerbestrijding levert jaarlijks ca. € 7 miljoen op, 
Alpe d’HuZes realiseerde in 2012 € 32 miljoen. 
Hiermee is Alpe d’HuZes de grootste particuliere 
inzameling van Nederland en één van de grootste 
fondsen wereldwijd. Mede door onze inspanningen en 
communicatie is in Chaam inmiddels voldoende 
duidelijk dat hiervan elke euro rechtstreeks besteed 
wordt aan kanker zonder dat er iemand iets aan 
verdient, daarin is en blijft Alpe d’HuZes uniek en 
onze inzet waardig. Maar waarom toch weer geld in 
gaan zamelen, waar is die € 32 miljoen gebleven? Op 
www.opgevenisgeenoptie.nl kunt u direct kiezen voor 
de optie geldbesteding, waarin haarfijn tot de laatste 
euro wordt uitgelegd waar de sinds de start in 2006 
opgehaalde € 75 miljoen van Alpe d’HuZes naar toe 
gaan. Wetenschappers en artsen die het kunnen 
weten, stellen het doel van Alpe d’HuZes op 20 jaar. 
U weet dat Alpe d’HuZes daar 10 jaar van gemaakt 
heeft, maar het blijft in de toekomst liggen en een 
lange adem. Elke dag dat we langer moeten wachten 
op een nieuwe oplossing, is er één te veel voor hen 
die het treft en daarom blijft onze inzet nodig. 
 
   

 

32 miljoen euro 

verdwenen 
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Dit kan zeker weer iets moois worden,  steun ons ook! 
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Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de 
gezondheid en het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het 
nodig is, staan onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en 
ondersteuning te bieden. Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers 
en buurt- en wijkbewoners. Persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt het beter.  
Vandaar dat Careyn graag medewerking verleent aan initiatieven en ondersteuning 
voor de groep Alpe d'HuZes 8 van Chaam. Respect voor deze groep mensen die een 
knappe prestatie voor een prima doel gaan leveren: de strijd tegen kanker!  Het team 
verpleging en verzorging uit Chaam, Baarle Nassau en de teams van de 
Dagbestedingen uit Chaam en Baarle Nassau geeft Alpe d'HuZes 8 van Chaam de 
mogelijkheid zich te profileren tijdens de open dag van de zorg op 16 maart op          de 
de lokaties van Careyn. Ook zullen deze teams zorgen voor een bijdrage aan  
het Alpe d'HuZes team 8 van Chaam! 

 

Wandelen
voor leven met kanker 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sponsor aan het woord 

brengt het best  
Alpe d’HuZes 

Wandelen kan bijna net zo effectief zijn 
als fanatiek sporten. De kans op 
blessures zijn gering. Wandelen belast 
de spieren minimaal en geeft geen 
schoksgewijze belasting. Daarnaast is 
wandelen een eenvoudige manier om 
conditie te houden of weer op te bouwen 
na een sportief luwe periode in uw leven. 
Wandelen verbetert ook de conditie van 
hart- en bloedvaten, versterkt uw spieren 
en vermindert de kans op botontkalking. 
De mentale ontspanning die met wan-
delen bereikt wordt, is voor de meeste 
mensen een vanzelfsprekendheid. De 
wetenschap dat wandelen erg gezond is, 
de wilskracht van het team Acht van 
Chaam in onze unieke strijd en de 
ondersteuning die Loopgroep Chaam 
hen geeft, maakt een zeer bijzondere 
eerste echte Chaamse wandeltocht van 
Loopgroep Chaam mogelijk. Kom ook in 
beweging en steun dit gezonde initiatief 
voor een gezond leven met kanker! 
 
 

 
Loop mee op 7 april! 

in mensen bove 

 
In de voorbereiding voor de beklimmingen in juni van 
Alpe d’Huez hebben de hardlopers van ons team hun 
eerste beproeving inmiddels achter de rug.  
Op de besneeuwde Drunense Duinen werd kracht, 
klimtechniek, coördinatie en uithoudingsvermogen 
getraind. Uit heel Nederland kwamen Alpe d’HuZes 
deelnemers naar deze zo nu en dan pittige heuvel-
training om het gevoel te raken van het beste uit jezelf 
halen om boven te komen. 
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Niet de kanker, 
Maar het  

is de grootste kwaal. 
schouder ophalen 

 

 


