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Van de redactie
Vorige nieuwsbrief was er de oproep van Aad Pietersen om hem te ondersteunen bij zijn
beklimmingen van de Mont Ventoux. Dat alles ten bate van Lucai, een stichting die zich
inzet voor gezinnen met een ernstig ziek kind.
Dit keer vraagt Maaike van den Berg aandacht voor het goede doel dat zij gaat behartigen
op 4 juni tijdens Alpe d’HuZes
Ook aandacht voor de toertocht van vliegbasis Volkel, waarvan de flyer zowel werd
toegestuurd door Edo Sander als door Bart van der Heijden. De opbrengst van deze tocht
komt ten goede van de couveuseafdeling van Bernhoven.
Fietsen maakt niet altijd gelukkig; zondag 4 mei kwam Jan Jacobs aan de voet van de
Oude Holleweg ongelukkig ten val. Hij is ondanks heftige pijnen toch met de A groep terug
naar Uden gefietst. Toon Vogels heeft hem daar uit voorzorg met de bus naar het
ziekenhuis gebracht, waar een gebroken heup werd geconstateerd. Uw redacteur had hem
op donderdag, na zijn operatie, aan de lijn. Hij was plaatselijk verdoofd geweest en had de
operatieve handelingen kunnen volgen; op de mededeling van de chirurg dat ze drie
schroeven gingen plaatsen had Jan hem aangeraden om er dan toch maar voor de
zekerheid vier in te draaien! Wij wensen Jan een voorspoedige genezing toe.

Maaike van den
Berg

Beste vrienden en kennissen.
Na vorig jaar gestart te zijn met start-to-cycle en een jaar lang trainen bij de C-groep is het
bijna zover, Alpe d’HuZes 2015.
In 2012 ben ik begonnen met een promotieonderzoek naar veranderingen in vet- en
spierweefsel tijdens de chemotherapie voor borstkanker. Dit promotieonderzoek wordt
mede mogelijk gemaakt door Alpe d'HuZes en KWF. Om iets terug te doen en geld op te
halen voor meer onderzoek ga ik deelnemen aan de actie Alpe d’HuZes samen met mijn
team van Wageningen Universiteit.
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Op 4 juni 2015 klim ik samen met 8 collega’s van Wageningen Universiteit op de fiets voor
dit goede doel. Wij willen als team de berg op fietsen en tenminste €40.000,- bij elkaar
fietsen voor de strijd tegen kanker en maken deel uit van het initiatief “Big Challenge”.
Wil jij deze actie samen met mij tot een succes te maken?
Dit kan via: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/maaikeberg/maaike-vanden-berg/
Hartelijk bedankt!
Groet,
Maaike van den Berg

Ardennentraining
9mei

Op zaterdag 9 mei hebben 11 leden en een gastrijder de Ardennentraining volbracht.
Onder aangename weersomstandigheden en prima sfeer werden de nodige colletjes
genomen en natuurlijk een terrasje gepikt . Tom Manders, zoon van Robert, was telkens
als eerste boven, maar daar stond niemand versteld van gezien het feit dat hij een goed
getrainde wedstrijdrijder is. Erwin van den Acker daarentegen toonde zich een niet te
evenaren afdaler. Het was heerlijk zwoegen daar in de Ardense heuvels.
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Toon Vogels hoefde niet af te stappen!

Peeltocht Volkel
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Aanrader

Aanleveren copy
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Donderdag 14 mei is de première van Ventoux, naar de bestseller van Bert
Wagendorp. Een boek dat door heel wat wielerliefhebbers gelezen is. Het gaat over
een vriendengroep die nogmaals de Ventoux gaat beklimmen, waarbij een
verzwegen intrige een grote rol speelt.

famvandijk@home.nl

