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Beste mensen,

Burgemeester Petra Dassen lid van Comité van Aanbeveling
We zijn bijzonder trots te kunnen melden dat we de burgemeester van de gemeente Beesel,
mevrouw Petra Dassen-Housen, bereid hebben gevonden lid te worden van het Comité van
Aanbeveling van de Stichting Vrienden van Tijs. Petra Dassen was al langere tijd op de hoogte van
onze Stichting en heeft al eerder te kennen gegeven ons doel te steunen. Dit heeft ze in de praktijk
vorig jaar bevestigd door een actieve bijdrage te leveren als
veilingmeester tijdens de benefietavond in juni 2012.
Inmiddels heeft de Burgemeester bevestigd zich meer formeel
te willen verbinden aan de Stichting en is ze toegetreden tot het
Comité van Aanbeveling. In deze rol zal Petra Dassen ons met
raad en daad ondersteunen. Een aantal keren per jaar wil ze de
bestuursvergaderingen bijwonen om feeling te houden met wat
er speelt. Verder kunnen we op gezette tijden via haar gebruik
maken van haar zeer uitgebreide netwerk. Op advies van de
Burgemeester willen we het Comité van Aanbeveling nog wat
uitbreiden. We oriënteren ons momenteel wie we hiervoor
willen benaderen.
We willen benadrukken dat we bijzonder verheugd zijn dat
Burgemeester Petra Dassen ons wil steunen en een deel van
haar kostbare tijd aan de Stichting wil besteden. We danken
haar hiervoor dan ook alvast op voorhand.
Ladies Night
Op vrijdag 29 maart 2013 heeft een Ladies Night plaats gevonden bij café/zaal Karé. Deze avond was
een initiatief van en werd georganiseerd door Shirley Aangenend. Shirley heeft een Medische
Pedicure Praktijk in Reuver. Ze had het idee opgevat om voor haar klanten een gezellige avond te
organiseren waar diverse ondernemers hun producten en diensten konden presenteren. Hiervoor
bleek veel animo te zijn en uiteindelijk waren er zo’n 20 ondernemers en meer dan 150
belangstellenden.
Naast een gezellige avond en de mogelijkheid voor ondernemers om zich te profileren wilde Shirley
ook een goed doel steunen. Hierop is ze in contact gekomen met de Stichting Vrienden van Tijs.
Tijdens de avond heeft de Stichting zich in een stand mogen presenteren. Aangezien het een “Ladies
Night” betrof waren mannen niet welkom en werden de honneurs waargenomen door Francy,
Lonneke en Kristel. Naast het presenteren van de Stichting in de stand werden door de dames ook
lootjes verkocht voor een tombola met prijzen die door de diverse ondernemers ter beschikking
waren gesteld. De opbrengst (€ 500,-) van deze tombola kwam volledig ten goede aan de Stichting.
Ook de eigenaar van café/zaal Karé was buitengewoon enthousiast en hij heeft nog € 100,- extra
gedoneerd. Aan het eind van de avond kregen alle dames een “goody bag” mee waarin naast allerlei
productjes en waardebonnen ook een flyer van de Stichting Vrienden van Tijs zat.
Buiten een gezellige avond was het ook een avond die perfect aan onze doelstellingen voldoet. We
hebben enerzijds meer bekendheid kunnen geven aan de ziekte van Duchenne en aan de Stichting
Vrienden van Tijs en anderzijds een mooi bedrag bij elkaar gebracht ten behoeve van de Stichting.
We willen Shirley Aangenend dan ook hartelijk danken voor alle inspanning en energie en bovenal
voor het feit dat ze bij de organisatie aan onze Stichting gedacht heeft.
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Hierbij de eerste officiële nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van Tijs. Op deze wijze willen we
jullie met enige regelmaat op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen en de plannen van
onze Stichting. Veel leesplezier.
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Als reeds in de vorige nieuwsbrief aangekondigd zal op zaterdag 22 juni 2013 wederom een
benefietavond georganiseerd worden door en voor de Stichting Vrienden van Tijs. Deze avond zal dit
jaar plaats vinden in “Herberg De Bongerd” in Beesel. Evenals vorig jaar hebben “Phils Connection”
en de door Sanne en Laurens-Jan speciaal geformeerde band toegezegd hun muzikale medewerking
te willen verlenen. Als speciale gast hebben we Frans Pollux bereid gevonden een optreden te
verzorgen. De veiling, die in 2012 een groot succes was, zal dit jaar ook weer plaats vinden. We
hebben o.a. een aantal kunstenaars benaderd die geheel belangeloos een kunstwerk willen
schenken om te veilen. De opbrengst van de veiling zal volledig naar de Stichting Vrienden van Tijs
gaan. Onze intentie is om reeds voor de benefietavond alle te veilen stukken en diensten te
presenteren. Hierover houden we jullie op de hoogte.
De entreeprijs voor de benefietavond bedraagt € 50,-. In dit bedrag is drank en eten inbegrepen en
tevens krijgt u een avondvullend programma aangeboden. De kaarten voor de benefietavond
kunnen vanaf begin mei besteld worden. Hierover worden jullie te zijner tijd nog inhoudelijk
geïnformeerd. Reserveer in ieder geval zaterdagavond 22 juni alvast in je agenda.
De Tijstrappers stellen zich aan u voor!

Jaarlijks wordt in september door zo’n 400 fanatieke mountainbikers de Duchenne Heroes
mountainbiketocht verreden. Deze tocht bestaat uit 7 zware etappes van gemiddeld 100 km. Dit jaar
leidt de tocht vanuit Frankrijk door België en Duitsland naar Nederland. De finish is in Park
Brakkenstein in Nijmegen. Doel van deze tocht is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het
onderzoek naar de progressieve spierziekte Duchenne. Ieder deelnemer moet dan ook zorgen voor
een minimaal startkapitaal van €2500,-.
In navolging van een zeer geslaagde deelname aan
Duchenne Heroes vorig jaar wordt er dit jaar een
volwaardig team van 4 mountainbikers afgevaardigd door
de Stichting Vrienden van Tijs. Na vorig jaar hebben Roy
Peeters, Henk Berkhout en Martijn Vervaet wederom
besloten om de tocht te gaan rijden. Dit jaar is er echter
ook een nieuwkomer in de persoon van Theo van Bakel
uit Belfeld. Theo maakt het team compleet. Theo is geen
onbekende voor de Tijstrappers. Hij heeft al vanaf het
begin regelmatig op zondagmorgen met de Tijstrappers
getraind op de mooie mountainbikepaden in de omgeving
Reuver, Belfeld, Swalmen en het Meinweggebied. Evenals
vorig jaar hebben we uw steun nodig om het startkapitaal
van € 2500,- per persoon bij elkaar te brengen. U kunt de
Tijstrappers steunen door een bijdrage over te maken op
de Tijstrappers:
Rabobank rekening 1241.00.120, t.n.v. Vrienden van Tijs
vlnr. Theo van Bakel, Roy Peeters,
en onder vermelding van Duchenne Heroes 2013.
Martijn Vervaet en Henk Berkhout
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Frans Pollux treed op tijdens benefietavond 2013
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De Tijstrappers organiseren in samenwerking met Body & Beats Spinning 4 Duchenne

Waar: Body & Beats – Erkenkamp 9 - Tegelen
Wanneer: 18 mei van 10.00 – 14.00 uur (4 sessies van 1 uur)
In de met deze nieuwsbrief meegestuurde flyer vindt u alle informatie over de Spinning Marathon.
Voor verdere inlichtingen en opgave mail: spinning4duchenne@kpnmail.nl
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Op zaterdag 18 mei aanstaande organiseren sportschool Body & Beats in Tegelen en de Tijstrappers
een 4 uur durende Spinning Marathon in de strijd tegen de ziekte van Duchenne. Een unieke
samenwerking tussen deze nieuwe sportschool en de Tijstrappers. Dus steunt u de Tijstrappers en
de Stichting Vrienden van Tijs trap dan mee op 18 mei!

