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Promobility, sponsor van de roze A 
Sister's Hope auto, organiseerd met 
een club enthousiaste vrijwilligers, (Z)
aan de wandel, een trainings 
wandeling voor A Sister's Hope, om 
mensen enthousiast te maken voor de 
60K Walk! Doe mee op 11 september 
in de Zaanstreek!

www.zaandewandel.nl

August 2011

A SISTER’S HOPE 

REGISTRATIE NOG STEEDS OPEN
De 5e editie van A Sister's Hope 60K 

Walk, Oktober 8-9 2011, laat weer zien dat de 

mensen uit Nederland er alles aan doen om 

wetenschappelijk onderzoek naar 

borstkanker mogelijk te maken tot het 

moment aanbreekt dat onderzoek overbodig 

is geworden. Hoewel het aantal deelnemers 

nog iets onder het miljoen jaar in 2009 ligt 

heeft A Sister's Hope meer deelnemers dan 

in het jaar 2010. Dat wordt dus weer een 

prachtig moment voor alle deelnemers zodra 

deze het Olympisch Stadion binnen komen 

en er bekend wordt gemaakt hoeveel geld er 

is opgehaald met deze editie van de 

wandeling. Er is nog tijd genoeg om je te 

registreren en om het geld bij elkaar te krijgen 

en te trainen voor de wandeling. Dus als je je 

nog niet geregistreerd hebt, waar wacht je 

nog op? 

Hoe dichterbij de wandeling komt des te 
belangrijker je sponsorplan is. De beste 

manier blijft toch om een warme persoonlijke 

brief te schrijven waarin je uitlegt waarom jij 

mee doet met de wandeling en waarom 

mensen jou zouden moeten sponsoren! 

Daarna plan je meteen je volgende actie. 

Organiseer bijvoorbeeld een gezellig etentje 

bij jou thuis en nodig mensen uit om 

bijvoorbeeld voor 50 euro per persoon te 

komen eten. Het is niet alleen een hele 

gezellige avond, maar ook nog eens heel 

nuttig! Meer tips nodig? Neem gerust contact 

met ons op. Wij zijn er om jullie te helpen. 

Wacht niet. Het is nu tijd voor actie!

I am ready NOW to register! 

Still time to get    
registered for the 
fifth edition 60K! 

Register me now!

September 11, 2011

Dutch Dragonboat Club 
HOPES TO FORM BREAST 

CANCER SURVIVORS’ TEAM

Bastion Hotel Bussum-Zuid 
Struikheiweg 3

1406 TK  Bussum
Utrecht, Netherlands

Tel.: +31 (0)35-6920558

60k walk  Oct. 8-9, 2011
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Een kleine enthousiaste 
betrokken groep mensen dragen 
hun steen(tje) bij in de strijd 
tegen borstkanker
     De 3e editie van de jaarlijkse Pink 
Moon Run & Walk was weer een 
groot 'nat' succes! 
     Het regende werkelijk de hele dag 
op zaterdag 16 juli, maar ondanks 
een aantal afzeggingen kwamen er 
toch zo'n 77 enthousiaste wandelaars 
en hardlopers op het leuke 
evenement af, zij trotseerden het 
weer en deden mee aan de 5km of 
8km. Samen haalden zij € 10.680 op 
voor Nederlands Borstkanker 
Onderzoek. Veel deelnemers kozen 
dit jaar voor de 8km en daarom 
zullen wij volgend jaar in juli 2012 
alleen de 8km aanbieden.
     Die avond waren Franky's Friday 
Femme Fatale met € 2040,- de 
topfundraisers! Masja Cyklik en haar 
zus haalden meer dan € 705,- op en 

3e top fundraiser was Saskia van 
Dijk met haar team van Nijdra 
Special Products. Dat team heeft na 
de wandeling nog 

geld opgehaald en eindigde 
uiteindelijk met € 2439,-! 
     Veel dank voor alle deelnemers 
die de 3e editie tot zo'n groot succes 
hebben gemaakt.

60K WALK

Dank je wel, Weesp! 

Wij bedanken de Mixed 
Hockeyclub Weesp, 
handbalvereniging We 
HaVe, tafeltennisvereniging 
Victory en manege 
Bleijenberg voor hun 
gastvrijheid. Iedere jaar 
stellen zij hun velden, 
clubhuizen en 
parkeergelegenheid 
belangeloos aan ons ter 
beschikking om onze 
wandelaars goed te kunnen 
onderbrengen. 

Pink Moon 
Run/Walk 

Muiderslot: 
10.680,00

per 8 aug:
WALKERS 2009	 510
WALKERS 2010	 303
WALKERS 2011 	 391

Doe mee! 8&9 okt 2011
60K more toward a Cure


