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Joke de 
Kruijf & 
Marleen van 
der Loo 
treden op!
Musical sterren 
Joke de Kruijf en 
Marleen van der 
Loo, die 
momenteel 
schitteren in de 
musical '1953', 
geproduceerd 
door van Hoorne 
Theater Producties, 
hebben toegezegd 
te zullen optreden 
tijdens de 'closing 
ceremony' in het 

Olympisch Stadion 
tijdens de huldiging 
van de 5e editie 
van de 2011 60K 
Walk!
    Joke en Marleen 
hoorden vorig jaar 
voor het eerst van 
de 60K Walk van 
een van onze 
wandelaars en zijn 
25-jarige dochter 
die al borstkanker 
heeft gehad. Ook 
dit jaar zullen deze 
twee wandelaars 
weer mee doen 
met de 60K Walk. 
Joke en Marleen 
zullen officieel deel 
uitmaken van de 
'closing ceremony', 

op deze manier 
willen zij hun 
steentje bijdragen 
bij het huldigen en 
verwelkomen van 
al die wandelaars 
en crew die zo 
hard hebben 
gewerkt om zoveel 
geld op te halen 
voor zeer 
belangrijk 
wetenschappelijk 
onderzoek naar 
borstkanker in 
Nederland.
     Joke, Marleen, 
Kees Osseweijer en 
van Hoorne 
Theater Producties, 
HEEL VEEL DANK!

per 30 mei:
WALKERS 2009	 389
WALKERS 2010	 263
WALKERS 2011 	 333

Will you be in the Olympic Stadium on 
October 9 to wear a proud smile like 
these?

	  Pink	  Moon	  nodigt	  60K	  deelnemers	  uit!
A Sister 's Hope 60K wandelaars en crew zijn uitgenodigd om 
dit jaar met de Pink Moon Run & Walk bij het Muiderslot op 16 
juli a.s. mee te doen. Alle 60K wandelaars die een minimum 
van €250,- op hun nummer hebben staan mogen GRATIS 
meedoen! Alle crew-leden die hun inschrijfgeld hebben voldaan 
mogen ook gratis meedoen!  Als je er een gezellig familie en/of 
vrienden uitje van wilt maken dan kan je je familie/vrienden 
overhalen om zich ook in te schrijven voor de 5km of 8km Run 
of Walk! Het beloofd weer een hele mooie bijzondere avond te 
worden.
Voor meer informatie over
Pink Moon Run & Walk ga
je naar:
www.PinkMoonRun.nl.

Nu is Breast Friends genomineerd voor Award!  
De Vrouw Award is een initiatief van de Telegraaf en krijgt ieder jaar veel aandacht in 
de media. Breast Friends is genomineerd in de categorie Gezond & Fit - met als 
subcategorie Lijf en Balans, 9 juni a.s wordt de winnaar van iedere categorie bekend 
gemaakt door Daphne Deckers. Wij willen jullie vragen om je stem uit te brengen op 
Breast Friends. Immers degene met de meeste stemmen is de winnaar. Op de volgende 
link kun je je stem uitbrengen  www.vrouwawards.nl. Hiervoor moet je 
echter wel je stem uitbrengen in alle categorieën, je kunt niet alleen even 
op Breast Friends stemmen. Maar je kan er wel een mooie prijs mee winnen!
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