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Beste “Vrienden van Tijs”,

Ontwikkelingen binnen de Stichting
Recent heeft Evert Franssen te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid van de
Stichting Vrienden van Tijs. Evert was voorzitter vanaf het eerste uur en een van de
drijvende krachten achter de Stichting. Hij heeft in de opstartfase enorm veel werk verricht
om alle formaliteiten te regelen en was de kartrekker van de bouw van de website. We
zullen Evert z’n kritische, accurate en punctuele bijdrage gaan missen en danken hem
hartelijk voor alles wat hij heeft gedaan. Evert heeft aangegeven absoluut betrokken te
willen blijven en we zullen dan ook graag nog eens een beroep op hem doen. We hopen na
de vakantie een nieuw bestuurslid te kunnen presenteren en zullen dan ook de nieuwe
taakverdeling delen.
Versterking Comité van Aanbeveling
We zijn verheugd te kunnen mededelen dat we het Comité van Aanbeveling, naast ons
eerste Comitélid Petra Dassen, met 2 nieuwe leden hebben kunnen versterken. Dit zijn
wielrenster Sabrina Stultjens en notaris Marco Rijk.
Sabrina Stultiens komt uit Meijel en is als wielrenster
verbonden aan het Rabo LIV Women Cycling Team.
Sabrina fiets hiermee op het hoogste niveau en heeft
als ambitie om tot de wereldtop te gaan behoren.
Sabrina draagt de Stichting een warm hart toe en
hoopt vooral voor onze mountainbikers die
deelnemen aan de Duchenne Heroes een inspiratie te
kunnen zijn.

Marco Rijk is eigenaar van Van Hecke Houben Notarissen in Roermond. Met Marco kunnen
we ook iemand uit het bedrijfsleven tot ons Comité van
Aanbeveling rekenen. Marco woont in Reuver en is zelf
een fanatiek sporter. Als vader beseft hij terdege dat
gezondheid een groot goed is. We zijn verheugd dat we
van Marco zijn capaciteiten en tevens bij tijd en wijle van
zijn grote netwerk gebruik mogen maken.
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We naderen alweer met rasse schreden de zomervakantie. We grijpen dit moment aan om
jullie nog even op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen en rond de
Stichting. Tevens willen we iedereen een hele fijne vakantie toewensen.
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In september 2014 zal
wederom een team van
de Tijstrappers
deelnemen aan de
Duchenne Heroes. Roy
Peeters en Martijn
Vervaet gaan voor de 3e
maal van start en Theo
van Bakel neemt voor de
2e maal deel. Er is dit jaar
ook een nieuwkomer.
Mark Weijers uit Beesel
maakt het team
compleet.
De Tijstrappers zijn bijna een jaar bezig om zich voor te bereiden op deze tocht. Er wordt
meerdere keren per week getraind en deelgenomen aan diverse voorbereidende tochten.
De Tijstrappers weten zich inmiddels gesteund door het nieuwe lid van het Comité van
Aanbeveling, Sabrina Stultiens. Indien haar agenda het toelaat zal ze mogelijk zelfs een
etappe meefietsen tijdens de Duchenne Heroes. Inmiddels is het bestuur van de Stichting
vrienden van Tijs een actie gestart om op de basisscholen in Beesel en Reuver meer
bekendheid te geven aan Duchenne Spierdystrofie en de Duchenne Heroes. Tevens willen
we proberen zoveel mogelijk basisschoolleerlingen aanwezig te laten zijn bij de doorkomst
van de Duchenne Heroes in Reuver (bij de grens) op vrijdag 19 september 2014. Uiteraard
zijn alle mensen die onze fietsers een warm hart toedragen hier welkom.
Indien u de Tijstrappers wilt sponsoren voor de Duchenne Heroes 2014 dan kan dit via bankrekening:
NL91RABO01241.00.120 t.n.v. SVvT.

Contactdag Duchenne gezinnen
Een van de doelstellingen van onze stichting is het investeren in welzijn en kwaliteit van
leven voor duchenne jongens en hun gezin. Als Stichting zijn we nog zoekende naar de
behoeftes van deze jongens en gezinnen. We realiseren ons terdege dat deze behoeftes per
individu of gezin zullen verschillen. Dit is een van de voornaamste redenen waarom we dit
jaar voor het eerst een contactdag voor Duchenne gezinnen organiseren. We hopen tijdens
deze contactdag een beter beeld te krijgen van de behoeften die er leven.
Uiteraard zullen we vertellen wie we zijn als Stichting en wat onze doelstellingen en
activiteiten zijn. We organiseren deze contactdag in samenwerking met Hockey Club Extra
uit Blerick. Deze hockeyclub biedt kinderen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid
om in teamverband te “rolstoel hockeyen”. De hockeyclub zal zich ook presenteren en in de
praktijk laten zien hoe leuk het is om te hockeyen. Iedereen die wil kan meedoen met een
clinic en tevens zal een demonstratiewedstrijd plaats vinden.
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Duchenne Heroes 2014
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De contactdag vindt plaats op zondag 12 oktober 2014 in Zalencentrum De Schakel,
Broeklaan 2 te Reuver en duurt van 11.00 uur tot ongeveer 14.30 uur. Rond 12.30 zal u een
lunch worden aangeboden.
Sponsoring aan Hockey Extra en Mytylschool Ulingshof
De Stichting Vrienden van Tijs zoekt voortdurend naar een passende besteding van de
opgehaalde gelden. Naast donaties ten behoeve van de onderzoek naar een doeltreffend
medicijn steunen we ook kleinere initiatieven met een link naar Duchenne Spierdystrofie.
Inmiddels hebben 2 verschillende doelen ieder € 1000,- van onze Stichting mogen
ontvangen. Dit zijn rolstoelhockeyclub Extra uit Blerick en Mytylschool Ulingshof uit Venlo.
Stichting Hockey Extra bestaat sinds 6 april 2011 en is opgericht om mensen met een
lichamelijke beperking in teamverband te kunnen laten hockeyen. Behalve een
handbewogen (H-hockey) team kent de club ook twee elektrische rolstoelteams, de Eteams. Rolstoelhockey is de enige sport waaraan mensen die afhankelijk zijn van een
rolstoel in team- en competitieverband kunnen deelnemen. Er zijn diverse jongens met
Duchenne Spierdystrofie lid van deze club.
De benodigdheden voor het
rolstoelhockey zijn heel anders dan voor
de valide hockeysport. Zo zijn de jaarlijkse
basiskosten veel hoger. Deze basiskosten
moeten worden gemaakt om de leden
überhaupt te kunnen laten trainen. Hierbij
moet worden gedacht aan de aanschaf en
het onderhoud van elektrische en
handbewogen sportrolstoelen, aan
spelmaterialen zoals veldafbakening en hockeydoeltjes, aan zaalhuur, aan het organiseren
van een jaarlijkse toernooidag etc.
Stichting Hockey Extra kan niet zelf in al deze kosten voorzien en is de Stichting Vrienden
van Tijs zeer erkentelijk voor de bijdrage. Voor meer informatie: www.hockeyextra.nl
Mytylschool Ulingshof te Venlo is de basisschool waarop Tijs zit. Ulingshof is een school die
onderwijs biedt aan kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Dinsdag 24 juni
stond bij Ulingshof in het teken van het circus. Deze dag is mede mogelijk gemaakt door de
bijdrage van de Stichting Vrienden van Tijs.
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De contactdag is bedoeld voor het hele gezin. We zullen zorgen voor begeleiding voor de
jongere kinderen zodat ouders en eventuele oudere kinderen rustig het gesprek met elkaar
kunnen voeren. Deze middag is voor de deelnemers geheel kosteloos.
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In de ochtend hebben de kinderen geoefend
met allerlei circusmaterialen; Chinese bordjes,
diabolo’s, linten, een héél klein fietsje, kegels,
doekjes enzovoorts. Tussendoor werd er in alle
klassen samen met een echte circusdocent een
act voorbereid voor het middagprogramma. ’s
Middags stond er een heuse circusvoorstelling
op het programma. We werden getrakteerd op
een tiental prachtige acts. We zagen leeuwen,
olifanten en paarden, maar ook acrobaten, goochelaars en nog veel meer.
Benefietconcert
Aan het einde van het jaar zal er, evenals vorig jaar, weer een benefietconcert plaats
vinden in Zalencentrum De Schakel. Na Abba Gold in 2013 presenteert De Schakel dit jaar
The Ultimate Eagles. De opbrengst van deze avond komt wederom ten bate aan de
Stichtingen Teekonme en Vrienden van Tijs. Hieronder vindt u verdere informatie.
Reserveer in ieder geval de datum alvast.
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