
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Tompoezendag         
Benefiet diner   
Avondurencross  
Chaamse wandeling  
Ladies Bingo 
Brouwerij plein dag 
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Op 4 juni 2015 gaan tien mensen in het Chaamse 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 niet langer 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 
 

 

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

 

 

 Alpeduzes AchtvanChaam 

 

www.8vanchaamnaaralpdu6.nl  

www.opgevenisgeenoptie.nl  

€  8.591,35 gedoneerd  

nog 123 dagen  

80 mensen gaan met ons naar Frankrijk 

26 hiervan doen mee aan Alpe d’HuZus 

 

per: 1 februari 2015 

 

 De stand van zaken 

Wij worden gesteund door: 

         

 

 

         

 

 

 

 

 

        

 

 

31 januari          
25 februari         

21 & 22 maart    
6 april                
9 april                

18 april          

 

 Activiteitenagenda 

Een bijzondere belofte is gedaan op 5 juni 2014 
door mijn allergrootste drijfveer en ik. 
Iets beloven doe je niet zomaar, tenminste mijn 
vader en ik niet. Je gelooft ergens in of je 
vertrouwt ergens op, maar op dat moment weet 
je het zeker! Je gaat het doen en het gaat je 
gewoon lukken. Op 4 juni 2015 staan we hier 
weer, samen, hoe dan ook! 
Ook al weet je dat het een loodzware strijd gaat 
worden, de strijd ga je samen aan. Je laat je niet 
tegenhouden door wie of wat dan ook, opzij ga je 
zeker niet en opgeven is al helemaal geen optie. 
Dat wij er in die strijd niet alleen voor stonden 
werd ons al snel duidelijk. Team Acht van 
Chaam heeft ons laten zien en voelen dat 
SAMEN STERK maakt. Zo BIJZONDER, maar 
ze deden het GEWOON! 
Door de deelname van Edwin aan de Alpe 
d’HuZes vorig jaar hebben wij zoveel bijzonder 
strijdbare mensen mogen ontmoeten. Om al die 
mensen de strijd op de koersdag met zichzelf   

Deelnemer aan het woord 

 

Heel bijzonder, 
heel gewoon, 
gewoon heel bijzonder! 

 

en voor een ander aan te zien gaan, is zo onbeschrijflijk mooi. Bewondering voor alle 
deelnemers en vrijwilligers. 
Ons pa, zoals wij dat zeggen, was zo ongelooflijk trots op Edwin, zijn schoonzoon en op 
alle andere kanjers van Team Acht van Chaam. Vooral op die twee kleine grote kanjers; 
Henryc en Jaap, die zich op zo’n jonge leeftijd al volledig inzetten in de strijd tegen 
kanker. De belofte om een jaar later zelf deel te nemen aan de Alpe d’HuZes is diezelfde 
avond nog gemaakt.  
Intussen zijn we volop in de voorbereiding met het team. Er wordt getraind en met veel 
enthousiasme worden bestaande en nieuwe activiteiten gerealiseerd om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen. Daar hebben wij U voor nodig, want sterk zijn we samen. 
Het organiseren van een benefiet diner wanneer je zelf al 15 jaar een restaurant runt, kan 
dan natuurlijk niet uitblijven. Op woensdag 25 februari gaan mijn Alpe d’HuZes maatjes en 
ik ons samen in 21 bochten wringen om u zes keer het culinair topje van de berg te laten 
proeven. Komt u ook?! 
Dankbaar ben ik om deel uit te mogen maken van het nieuwe team, om het verschil te 
kunnen maken en de strijd met de berg aan te gaan. Bijzonder dankbaar voor de strijd die 
mijn vader heeft willen leveren om zolang mogelijk bij ons te kunnen zijn.  
En ik sta daar niet alleen pa, dichter bij de hemel kom ik niet met al onze vrienden voor 
het leven om me heen! 
 

 

Yvonne Wirken - Oomen 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tachtig van Chaam 
Vanaf de eerste deelname van team Acht van Chaam aan Alpe d’HuZes 
reizen er supporters mee. Duizend kilometer van Chaam beleven ze 
daar op die berg iets wat bijzonder veel indruk maakt. Mensen die er bij 
zijn geweest, kunnen nauwelijks beschrijven, maar zeer getuigen van  
het grootste vrijwilligers evenement 
in Europa. Alpe d’HuZes verandert 
gedachten, houdingen en levens. 
Niet te denken in moeilijkheden, 
maar in mogelijkheden.  
Tot nu toe hebben maar liefst 80 
mensen uit Chaam zich aangemeld 
om mee naar Frankrijk te gaan.  
Zij gaan iets doen met hun leven! 
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  Wij doen dit voor anderen, maar jullie maken het mogelijk! 
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Kerstactie record 

               

Onder dat motto gaan we in Bonenpikkerslaand carnaval 

vieren, maar voor de 10 vrouwen die voor team 8 van 

Chaam die strijd aan gaan op 4 juni tijdens de Alpe 

d’HuZes zal de berg  iedere keer een beetje groter lijken 

en zal het steeds zwaarder worden. Maar ik ben er van 

overtuigd dat zij,  net zoals velen die vechten tegen de  

             

 
 

 

 

 

leven met kanker 
Gaan voor een gezond leven met kanker. 
Kanker moet een leefbare ziekte worden. 
Dat is onze missie. Mèt kanker een gezond 
leven hebben. En het gaat lukken ook. 
Versnelde introducties van nieuwe medi-
cijnen of combinaties daarvan door samen-
werking op de meest uiteenlopende 
terreinen en niveaus geeft steeds meer 
hoopgevende resultaten. Zodat het voor 
steeds meer mensen niet te laat is.  
Kom hiervoor ook letterlijk in beweging en 
wandel ook mee op 6 april. 

 

voor een gezond 

 Wandelen 

Inmiddels is het traditie onze Alpe d’HuZes 
activiteiten te starten met het maken van 
kerststukjes. Dit jaar werd het een vliegende 
start. Prachtige kerststukjes werden gemaakt 
met een grote groep enthousiaste creatieve 
dames. Heel fijn dat we in vele Chaamse 
tuinen groen mochten komen knippen! En wat 
super dat zo veel mensen hun potjes en 
allerlei kerstartikelen aan ons hebben 
gegeven. Daarmee konden we zonder kosten 
een geweldig resultaat bereiken. 

 

  
Dit jaar werden ook houten kerstboompjes en 
versierde flessen geïntroduceerd in het Alpe 
d’HuZes kerstassortiment! Creatief en 
vindingrijk en een fantastische bijdrage aan 
het totale resultaat!  
De kerstartikelen werden verkocht op de 
kerstmarkt in Chaam, via facebook en bij de 
Paterskerk in Meersel Dreef, waar we al voor 
het vierde jaar op rij van harte welkom waren, 
om bij de zeven vieringen in het weekend 
voor kerst, onze kerststukjes te verkopen. 
Alles bij elkaar leverde de prachtige kerstactie  
€ 1505,75 op. Hartelijk dank voor al uw steun! 

 

 

Groeten voor het  

De enige echte Chaamse ansichtkaarten 

zijn van het Alpe d’HuZes team!  U kunt 

deze zeer unieke kaarten gewoon kopen 

en versturen naar al uw vrienden en 

kennissen. U kunt kiezen uit een setje 

‘Groeten uit Chaam’ en uit een setje 

‘Gelegenheden’. Stuur een bijzondere 

groet met een bijzonder kaartje èn steun 

hiermee ook het goede doel! Deze mag u 

niet missen. U kunt ze o.a. kopen bij het 

VVV kantoor  en de bieb. Met een email 

berichtje naar ankvandenhoek@xs4all.nl  

worden de kaarten zelfs bij u afgeleverd. 
 

goede doel  

  

 

 Uit volle borst met gouden hartjes werd 

2014 uitgezongen door de jeugd van het 

Alpe d'HuZes team Acht van Chaam op 

oudjaarsdag. De bezielde jeugd zong 

voor het goede doel vier chocolaatjes, 

zes winegums, tien lolly's èn € 252,10 bij 

elkaar. Want inderdaad, hun leven zou 

er van af kunnen hangen. Maar aan hen 

zal het niet liggen.  Dankjewel publiek! 

 

Oudjaar zingen 
alsof hun leven 
er van afhangt! 

Ge mot ut niet groter  
maoke as ut is!  

ziekte, de strijd niet 

op zullen  geven... 

Ook ik zal het team 

steunen waar ik kan 

en hoop dat de 

activiteiten die team 

Acht van Chaam 

gaat organiseren 

goed bezocht gaan 

worden zodat ze 

hun doel en de top 

kunnen bereiken! 

 

 
Succes meiden!! 
 Alaaf !  

Prins Jeroen d’n Irste. 

 


