
Tilburg, 9 augustus 2018 

Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder 
het motto ’opgeven is geen optie’ op 6 juni 2019 tot maximaal zes keer de legendarische 
Alpe d’Huez beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. 
Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als 
doel de ziekte onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat 
aan kanker.

In de afgelopen jaren hebben we veel geld ingezameld voor Stichting Alpe d’HuZes die als 
doel hebben om van de ziekte kanker, een ziekte te maken waar niemand meer aan hoeft 
te sterven. Er is veel geld nodig om onderzoek te doen naar deze vreselijke ziekte. 

Zes jaar geleden zijn we begonnen met één deelnemer, te weten Jacky Leijten. Hij deed 
dit destijds voor zijn zieke tante en in datzelfde jaar kreeg ook zijn moeder het bericht dat 
ze deze ziekte had. Nu zes jaar later zijn beiden helaas niet meer in ons midden. Al onze 
deelnemers hebben wel een persoonlijke betrokkenheid bij deze ziekte. Dat maakt het 
natuurlijk voor deze mensen belangrijk, om deel te kunnen nemen.

Recent hebben we de handen ineengeslagen met de vrijwilligersafdeling KWF TILBURG. 
Met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting Alpe d’HuZes en elkaar te 
versterken door gebruik te maken van beide relatienetwerken. 

We zijn zeer verheugd om in 2019 als team KWF TILBURG de berg op te gaan. We gaan 
met een nog grotere groep, ± 25 personen, de berg beklimmen om zo veel mogelijk geld in 
te zamelen in de strijd tegen kanker. Samen staan we sterk en opgeven is geen optie! 

Er is veel geld nodig om dit alles te kunnen realiseren en natuurlijk kunnen we daar weer 
alle hulp bij gebruiken. Met een bijdrage aan Alpe d’HuZes KWF Tilburg vergroot u op een 
sympathieke manier de naamsbekendheid in de regio en geeft u op een concrete manier 
uiting aan maatschappelijk ondernemen. 
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Zoals ieder jaar hebben wij weer sponsorpakketten samengesteld. Uiteraard willen we u 
daar graag bij helpen met onderstaande informatie:
 

* Let op, dit moet voor 1 december 2018 bij ons bekend zijn.  
 

BRONS

Logo op sponsor banner

€ 100

ZILVER

Logo op sponsor banner
 Logo op kleding

€ 250

GOUD

Logo op sponsor banner
Logo op berg banner 
(3x5 meter)
Logo op kleding

€ 500

DIAMANT*

Logo op sponsor banner
Logo op berg banner (3x5 meter)

Logo op kleding
Logo op originele Alpe d’Huzes wedstrijdshirt 

Logo autobelettering 

€ 1.000
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Verder zijn wij ook op zoek naar sponsoren die prijzen beschikbaar willen stellen voor 
onze jaarlijkse activiteiten zoals o.a. bingo, biljarttoernooi, kerstlotto, oliebollenactie, 
sponsordiner, verkoop van kaarsjes en nog veel meer activiteiten. 

Bingo  
Ieder jaar wordt er een grote bingo georganiseerd. Deze avond is telkens weer een groot 
succes! 

Biljarttoernooi 
Er wordt een groot koppel biljarttoernooi georganiseerd, iedereen kan hier aan meedoen 
voor de gezelligheid. We zijn bijzonder trots op het feit dat de naam van dit evenement 
naar Max Zoontjes is vernoemd. Deze man heeft veel gedaan voor de wijk en vele 
verenigingen. Helaas is ook hij, veel te vroeg overleden aan deze ziekte.  

Sponsordiner de verkoop van kaarsjes die we meenemen naar de berg en elke dag 
aansteken. Dit, ter nagedachtenis aan onze dierbaren. 

Bij alle acties zullen we de kleding dragen die hopelijk voorzien is met uw 
bedrijfsnaam of logo. Zodat er zoveel mogelijk mensen Stichting Alpe d’Huzes een 
warm hart toedragen.  

Geweldig hoe onderstaande sponsoren ons al jaren steunen op het gebied van 
materialen! 
 

KEURSLAGER JAN V.D.ZANDE 

Deze regelt voor ons al jaren het eten tijdens ons verblijf in Frankrijk en elk jaar weet hij 
ons weer te verrassen met heerlijke maaltijden.     

AUTOVERHUURBEDRIJF FLEXCARRENT 

Deze zorgt voor het vervoer voor het gehele team zodat iedereen op een veilige en 
comfortabele manier naar Frankrijk komt. 
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DE JONG SOEPEN 

De naam zegt het al, deze sponsor zorgt voor de soep maar 
hij doet meer! Bij evenementen zorgt hij dat er bitterballen zijn met diverse smaken voor 
alle deelnemers. 
 

IJSSELSTEIN PLUS TILBURG 

Dit bedrijf zorgt voor alle boodschappen, van frisdrank tot zout en van brood tot beleg. 
Echt alles wat we nodig hebben, we komen niets tekort! 

U ziet dat we druk bezig zijn en hopen dat we uw interesse hebben gewekt en we op uw 
steun kunnen en mogen rekenen. 

Is uw belangstelling gewekt als sponsor een bijdrage te leveren? Of wilt u als donateur 
meehelpen de Alpe d’Huzes KWF TILBURG een succes te laten worden? Dan kunt u uw 
bijdrage storten op NL31ABNA 0587293195 t.n.v. JJM van Oevelen. 

Stichting Alpe d’Huzes zet de donaties in voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en 
opleiding op het gebied van kanker. 

Meer informatie over sponsoring Alpe d’HuZes KWF TILBURG: 
Jacky Leijten  06-46572705 of 
Jan van Ingen 06-50862138 of 
Jack van Oevelen 06-46362018 of 
Theo Leijten 06-29087731 

Email: alpedhuzes@kwftilburg.nl   
Website: www.kwftilburg.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/kwftilburg/ 

Alvast onze hartelijke dank! 

Namens bestuur Alpe d’HuZes KWF Tilburg 
Jacky Leijten 
Margriet Ratelband 
Jack van Oevelen 
Jan van Ingen 
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