
DE DRIVE VAN..

Monique
de Bree

Dit jaar doet Team Charel* en Stan* 
mee aan de meerdaagse Stofwisseltour. 
Zeven fietsers en begeleiding. Het zijn 
stuk voor stuk mannen met het hart 
meer dan op de juiste plaats. Mannen 
die allemaal bereid zijn om hun grenzen 
te verleggen en om alles te geven, om 
zo een bijdrage te leveren om stofwis-
selingsziekten de wereld uit te krijgen.  

Hoe bijzonder, hoe deze mannen bij 
elkaar zijn gekomen, verbonden door 
Charel en Stan, onze kanjers die  
maar 19 en 17 jaar bij ons mochten zijn.  
Charel en Stan zijn zowel lichamelijk  
als verstandelijk zover achteruit 
gegaan, dat ze volledig afhankelijk wa-
ren van iedereen om hun heen.  
Zij hebben een lange strijd gestreden 
tegen de ziekte en zijn uiteindelijk veel 
te jong overleden. 

Nu gaan wij de strijd aan! Om geld op te 
halen voor meer onderzoek, zodat er in 
de toekomst geen enkele ouder dit vre-
selijke verlies mee hoeft te maken.  
(ST)RIJD JIJ OOK MEE?

Toen ik in 2009 Charel en Stan heb 
leren kennen hoorde ik voor het eerst 
van stofwisselingsziekten. De impact die 
dit heeft op jonge levens en hun omge-
ving alsook de onbekendheid van deze 
grote groep van ziekten troffen me. 
Vanaf dat moment hebben wij gepro-
beerd een steentje bij te dragen en 
vanaf dit jaar kan en wil ik dat ook 
persoonlijk doen. Ik ben blij deel uit te 
mogen maken van het Team Charel* en 
Stan* tijdens onze tourtocht en de Stof-
wisseltour 2017.

Vol trots ga ik deze uitdaging aan en 
hoop dat ook u onze tourtocht mee fietst 
of ondersteunt en zo wil bijdragen om 
onderzoek mogelijk te maken.  
‘In Biddinghuizen doen we het samen’.

Jan
Schuurhuis

Doe jij mee aan

de 20, 40 of 

100 kilometer?
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Over stofwisselingsziekten

Gaat u voor de 20, 40 of zelfs 100 kilometer?

Route(ST)RIJD MEE!

Zo doe je mee!

Per jaar krijgen 800 kinderen de diagnose stofwisselingsziekte.  
Meer dan de helft van deze kinderen overlijd voor hun 18e verjaardag.  
Dit maakt dat stofwisselingsziekten doodsoorzaak nummer 1 is bij kinderen.  
Bij veel stofwisselingsziekten is er geen behandeling en dus ook geen enkele 
hoop bij de ouders dat hun kind beter gaat worden. Je ziet je kind steeds verder 
achteruit gaan en je weet als ouder dat je veel te vroeg afscheid moet nemen van 
je kind. Er is onderzoek nodig, en dus geld!
Stichting Stofwisselkracht werft op vooral sportieve en originele manieren 
fondsen voor onderzoek naar stofwisselingsziekten.

U kunt kiezen uit 3 afstanden: De familietocht van 20 kilometer, de tourtocht 
van 40 kilometer en de uitdaging, een wielertocht van 100 kilometer. 

De definitieve route wordt zondag 28 mei voor aanvang bij de tourtafel verstrekt.

INSCHRIJVEN  
Dit kan via: www.stofwisselkracht.nl/ 
evenementen/94-28+mei
of scan de QR code

Of op zondag 28 mei voor  
aanvang vanaf 10.00 uur bij de tourtafel.  
Minimale bijdrage is €10,- per fietser. 

START EN FINISH
Sportcomplex De Schelp  
Sportlaan 3, 8256 CE Biddinghuizen. 
(voor de kantine van BAS Voetbal) 
Er is hier voldoende parkeergelegenheid.

AFSTANDEN EN STARTTIJDEN
Familie tocht 20 kilometer
start tussen 11.30 en 12.00 uur

Tourtocht 40 kilometer
start tussen 11.30 en 12.00 uur

Wielrentocht 100 kilometer
start tussen 11.00 en 11.30 uur

NA AFLOOP 
Na het volbrengen van de tocht 
meld u zich af bij de tourtafel en 
krijgt u als aandenken een leuke 
musthave!

Contactpersoon: Monique de Bree
06 - 539 686 80 of  
menm.debree@kpnmail.nl

Geniet op deze dag van muziek, eten en drinken en verkoop van leuke spullen 
op het sportcomplex De Schelp in Biddinghuizen van 10.00 tot 16.00 uur.  
Wij zorgen voor een gezellige dag en mooie opbrengst voor Stichting 
Stofwisselkracht bedoeld voor onderzoek naar stofwisselingsziekten.

Heeft u er de kracht voor?
Op zondag 28 mei 2017 organiseren 
wij samen met onze hoofdsponsor 
AH Jan Schuurhuis Biddinghuizen 
een fietstocht om geld in te zamelen  
voor Stichting Stofwisselkracht én 
om stofwisselingsziekten onder de 
aandacht te brengen.
 
Fiets jij mee en wil je ons sponsoren? 
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