www.opgevenisgeenoptie.nl

Ik ben Henk van Noord, 46 jaar en vorig jaar heb ik
meegedaan aan de actie Alpe d’Huzes. In 2010 verloor ik
mijn vader aan kanker en ik vond het mooi om met deze
actie de strijd aan te gaan tegen deze vreselijke ziekte.
Het is mij vorig jaar gelukt om 5 keer naar boven te
fietsen en dit jaar wil ik proberen om de 6 keer te halen.
Ook dit jaar is het doel uiteraard weer zoveel mogelijk
geld op te halen ! Daarvoor wil ik uw hulp vragen door mij
te sponsoren.

Wat is Alpe d'HuZes
Alpe d'HuZes is een actie waarbij fietsers, alleen of in een
team, geld bijeen fietsen waarmee zij een bijdrage
leveren aan de strijd tegen de gevolgen van kanker. Op
één dag wordt minstens zes maal de legendarische Alpe
d'Huez beklommen. Een bijna onmogelijke opgave. Toch
lukte het in de jaren 2006 tot en met 2012 al heel veel
deelnemers, zelfs een aantal (ex-)kankerpatiënten. In 2012
werd een recordbedrag van ruim 32 miljoen euro opgehaald.
In 2013 wordt de actie voor de 8e keer georganiseerd.

Hoe kun je mij steunen ?
Wil je mij helpen zoveel mogelijk geld op te halen voor de
strijd tegen kanker, ga dan naar mijn actiepagina. Elk
bedrag, groot of klein, is welkom !
Je kunt direct doneren, per beklimming of met een factuur.
Mijn persoonlijke site vind u op :
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/henknoord/henkvan-noord
Hier vind je alle informatie over mijn motivatie en acties;
ook wordt hier bijgehouden hoeveel sponsorgeld ik heb
opgehaald.
Let op: Via de knop “Steun mij” of “Doneer” alle stappen
doorlopen en na bestelling afronden altijd wachten tot de
pagina “Bedankt voor je donatie” in beeld komt met het
betalingsbewijs, anders wordt de donatie niet voltooid.
Ook op de website www.opgevenisgeenoptie.nl vind je
allerlei informatie over dit evenement.

Maar Alpe d'HuZes is nog veel meer dan dat!

Alvast bedankt en een sportieve groet,

Alpe d'HuZes en haar Missie
Alpe d'HuZes zet zich ervoor in dat de strijd tegen kanker
uiteindelijk wordt gewonnen. Dat kanker niet meer als een
dodelijke ziekte, maar als een chronische ziekte kan worden
gezien.

Henk van Noord
Oude Tonge
Voor meer informatie of vragen :
Mail: h.noord@planet.nl
GSM: 06 – 41 54 83 07

