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NIEUWS 
2012, nummer 3, 7 mei 2012 
 

 

Dit is de nieuwsbrief van de Rijndam Racers. Vijf handbikers bereiden zich voor op de beklimming van de 

Alpe d'Huez in Frankrijk op donderdag 7 juni 2012. Dat doen ze in het kader van het wielerevenement Alpe 

d'HuZes. Ze hopen veel geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.  

We houden je één keer per twee weken op de hoogte van de belangrijkste vorderingen:  

• Hoe staat het met de fitheid van de handbikers?  

• Welke acties staan er op stapel? 

• Hoeveel geld is er al opgehaald? 

 

 

Het team 

Het team Rijndam Racers 2012 bestaat naast 

handbikers ook uit buddy's. Dit zijn de duo's: 

• Wim van der Meer met buddy Lieke Buitink 

• Pim van Hekken met buddy Jan Kamberg 

• Dick van Leeuwen met buddy Rogier 

Broeksteeg 

• Jeffrey Kievit met buddy Janny van Bergeijk 

• Mark Ruiter met buddy Karin Postma 

 

 
v.l.n.r. Wim van der Meer, Pim van Hekken, Dick van Leeuwen,  

Jeffrey Kievit, Mark Ruiter 

Twitter 
Je kunt de Rijndam Racers volgen via twitter: http://twitter.com/RijndamRacers. Zo blijf je op de hoogte van de 

nieuwste ontwikkelingen. Regelmatig sturen we een tweet (een berichtje) de wereld in.  

 

 
Rijndam Racers trotseren regen en kou in de Ardennen 

 

Trainingsweekend 
Van 4 tot en met 6 mei waren de Rijndam Racers in de 

Ardennen. Zware trainingsritten in de 'bergen' werden 

afgewisseld met aangenaam verpozen in het 

vakantiehuis.  

De teamleden die de Alpe d'Huez vorig jaar al hebben 

beklommen, konden de nieuwkomers uitgebreid 

voorzien van nuttige tips. Er werd volop gesleuteld aan 

de handbikes en racefietsen om de ritten zo optimaal 

mogelijk te laten verlopen. Uiteraard bleek het 

weekend ook uitermate geschikt om elkaar beter te 

leren kennen.  

We zijn weer een belangrijke stap verder in de richting 

van Alpe d'HuZes! 
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Pim organiseert loterij 

Pim van Hekken verkocht samen met een aantal 

enthousiaste familieleden 3.000 loten van € 1. In 

deze loterij zijn mooie prijzen te winnen. De 

hoofdprijs is een fiets.  

Op vrijdag 11 mei is de trekking in Dorpshuis 'De 

Wimpel' in St. Philipsland (Zeeland). De winnaars 

worden door Pim op de hoogte gebracht.  

Als je het prijzengeld van de inkomsten aftrekt, 

levert de loterij € 2.000 op voor KWF 

Kankerbestrijding. Mooie actie Pim! 

 

 

 
Pim van Hekken 

 

 

 

Jeffrey prijkt op website The Icing On The Cake 
Samen met zijn schoonzus zoekt Jeffrey Kievit naar 

sponsors in het Rotterdamse 'Oude Noorden'.  

Vanwege haar lifestylewinkel heeft de schoonzus een 

groot netwerk. Zij regelde flyers en op haar website 

www.theicingonthecake.eu vraagt ze bezoekers te 

doneren. Dat gaat vast goed komen. 

 

Mark bereikt zijn streefbedrag 
Mark Ruiter zocht 200 vrienden die hem voor € 25 

wilden sponsoren. Bij elkaar zou dat een bedrag 

opleveren van € 5.000 voor KWF Kankerbestrijding. 

Die 200 vrienden zijn er (nog) niet, maar omdat veel 

mensen meer geld schonken, heeft Mark zijn 

streefbedrag al bereikt. Grote klasse! Dank aan alle 

mensen die geld hebben overgemaakt. Speciale dank 

aan de werkgever van Mark: Accenture. Mark blijft 

natuurlijk nog even doorzoeken naar vrienden. 

 

 
Mark Ruiter 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nieuwe sponsoren 
De Rijndam Racers verwelkomen Accenture, Unica, 

Allergan en Patientline als nieuwe sponsoren. 

Ontzettend bedankt! 
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Topopbrengst CD/DVD-markt 

De CD/DVD markt op de locatie Westersingel van 

Rijndam is zeer succesvol verlopen. De opbrengst € 

628,50 (!!!) is geheel bestemd voor de Rijndam Racers 

en gaat naar Alpe d'HuZes/KWF Kankerbestrijding. 

Initiatiefnemer Jan Kamberg bedankt de collega's van 

de activiteitenbegeleiding, met name Helga Engels, en 

de medewerkers van de centrale receptie hartelijk 

voor alle hulp! 

Ook dank aan Maarten Peek die alle cd's die over 

waren heeft opgekocht en aan alle enthousiaste 

kopers. 

 
 

 

Wijnproeverij op 26 april groot succes! 
Rogier Broeksteeg organiseerde op 26 april een 

wijnproeverij om geld op te halen voor de Rijndam 

Racers. Het was een groot succes. De wijn die door 

wijnkoperij Platenburg voor dit goede doel gratis ter 

beschikking was gesteld, werd door de 30 deelnemers 

goed geroken en geproefd. De aanwezigen kwamen 

van allerlei afdelingen van Rijndam en de proeverij was 

een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te 

spreken of juist kennis te maken. De opbrengst voor de 

Rijndam Racers en uiteindelijk voor KWF 

kankerbestrijding is € 450. Rogier bedankt iedereen 

voor de leuke avond.  

 

 

Wielershirts 

Het ontwerp voor het wielershirt van de Rijndam 

Racers is klaar! Wouter Noordink en Jan Kamberg 

hebben er iets moois van gemaakt. De logo’s van de 

sponsors zijn doorgestuurd en het shirt is in productie 

genomen. De Rijndam Racers staan te popelen om de 

nieuwe shirts te kunnen dragen.  

 

 
Website 
Op www.rijndamracers.nl publiceren wij regelmatig nieuwe berichten. Je vindt er verhalen van de handbikers en 

verder staat er allerlei informatie over sponsoring van de Rijndam Racers.  

 

Rekeningnummer 
Donaties in welke vorm dan ook, zijn van harte welkom op het rekeningnummer van de Rijndam Racers: 

1591.22.406 (Rabobank)  t.n.v. Rijndam Revalidatiecentrum inzake Alpe d'HuZes. 

 

Nieuws 
Heb je berichten voor deze nieuwsbrief? Stuur ze naar Jolanda Polhuijs: j.polhuijs@rijndam.nl. 

 
Verzendlijst 

Wil je op de verzendlijst of ken je iemand die het leuk vindt de nieuwsbrief te ontvangen? Mail het e-mail adres 

naar j.polhuijs@rijndam.nl. 

 
------------------------------------ 


