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Beste relatie,
Stel:

je bent garagehouder, 43 jaar oud, en hebt het gevoel nog een jonge god
te zijn. Toch ontstaat er een groep om je heen die je als oud en versleten ziet.
CLIMAX is dat men je gaat uitdagen om
dingen te gaan doen.

extreme

“Als je een echte vent bent,
fiets je makkelijk
van Parijs naar Den Haag.”
In een vlaag van verstandsverbijstering accepteer ik de uitdaging
op één voorwaarde:

We fietsen voor een goed doel.

En zo is het gekomen dat ik samen met mijn vriend Ronald een plan heb gesmeed
om dit te verwezenlijken. Er viel een hoop te regelen, zoals: Hoe gaan we er heen?
Welke route fietsen we terug? En welk doel kiezen we, er zijn er zo veel?
Wij beiden zijn van mening dat elk kind een onbezorgde en gezonde
jeugd zou moeten hebben. Helaas is dit niet altijd het geval. In de hoop een
heel klein steentje bij te dragen, hebben wij voor
gekozen.

KiKa

Wat is het plan?
Vrijdag 20 augustus 06.30 uur vertrekken we vanuit Den Haag
met de trein naar Parijs. Direct na aankomst fietsen we de
eerste 50 km terug tot de eerste stop. In vijf daaropvolgende dagen fietsen we nog zo’n 550 km terug naar Den Haag.

dagverslag

Per dag proberen wij een
door te mailen,
welke op de site www.stadhouderautomobielen.nl geplaatst wordt.

TOT SLOT:
Het wordt een sponsorrit , u voelt hem al. Graag willen wij een mooi geldbedrag
bij elkaar fietsen voor
en wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons
zou willen sponsoren. AL dit geld komt ten goede van KiKa,
want alle gemaakte kosten komen voor eigen rekening.
E LK bedrag, hoe klein ook, is van harte welkom!

KiKa

Alvast
ast dank
Alvast
voor uw
uw bijdrage!
dank voor
bijd rage!
Alv
stadhouder & friends for KiKa
Frank en Ronald
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Reisplan

 Vrijdag 20 augustus 06.30 uur vertrek per trein
vanaf station Hollands Spoor naar Parijs.
 Rond 16.30 uur aankomst in Parijs, Gare du Nord.
 Vanaf daar fietsen we gelijk de eerste 50 km terug
tot de eerste stop.
 De dagen daarna fietsen we gemiddeld 100 km per dag.
 Als alles volgens plan verloopt, komen wij woensdag
25 augustus rond 18.00 uur in Den Haag aan
overnachtingen: in gîtes, chambre d’hôtes, hotel of
desnoods in een hooiberg.
vervoer: op de mountainbike, zonder bezemwagen of support,
alles in de rugzak.
route: Parijs – Laon – Hirson – Dinant – Namen – Hasselt
– Lommel – Baarle-Nassau – Breda – Schiedam – Den Haag;
alles via bospaden en kleine wegen.
afstand: ongeveer 600 km.

Stichting Kinderen Kankervrij
(KiKa) heeft als algemeen
doel: het werven van fondsen
voor vernieuwend onderzoek
en andere activiteiten op het
gebied van kinderkanker,
gericht op minder pijn en
strijd, meer genezing en een
hogere kwaliteit van leven op
latere leeftijd.
Meer specifiek streeft KiKa
naar de verhoging van de
genezingskans, de verbete-

Voor de sponsorgelden hebben wij een aparte rekening geopend:

ring van de kwaliteit van de
behandeling (minder agressief waar mogelijk) en de

42.76.63.598

vermindering van bijwerkingen na de behandeling

t.n.v. stadhouder automobielen, Den Haag

(effecten op latere leeftijd).

Deze rekening zal tot tot eind september open staan
om uw bijdrage op te kunnen storten.
Het reisverslag en de status van het sponsorbedrag
is te volgen op:

www.stadhouderautomobielen.nl
U kunt zelf ook een bericht sturen vóór, tijdens en na de rit naar:
info@stadhouderautomobielen.nl.
Deze berichten zullen ook op de site geplaatst worden.
vormgeving: villa y
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