
Gytsjerk, najaar 2017 
 
Beste dorpsgenoten. 
Mijn naam is Tietie Wijbenga en woon in de van 
Meyerstrjitte en ik heb volgend jaar een uitdaging om mij 
in te zetten voor de kankerbestrijding. In eigen kring 
hebben meerdere mensen de strijd tegen deze ziekte 
niet kunnen winnen. Dit heeft u vast ook wel eens 

meegemaakt in uw relatiekring. Ook in Gytsjerk komt dit (te vaak) voor. 
U hebt vast wel eens gehoord van de Alp d’Huzes. Een stichting, die jaarlijks  
omstreeks juni de beklimming organiseert voor fietsers en wandelaars op de Alp 
d’Huez in Frankrijk. De Alp d’Huez wordt ook wel de Nederlandse berg genoemd. 

Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de kankerbestrijding (KWF). 
Iedere deelnemer moet € 125,- inschrijfgeld betalen én zelf zijn onderdak regelen 
tijdens het verblijf daar in de buurt. Het onderdak is inmiddels geregeld en het 
inschrijfgeld betaald. Daarnaast vraagt de Stichting Alp d’Huzes dat iedere 
deelnemer een bedrag van € 2500,- bijeen dient te krijgen. Dit is overigens niet 
verplicht, maar word wel verwacht. Ik ga dat ook proberen. 
 

Inmiddels heb ik mij ingeschreven om volgend jaar 7 juni wandelend mee te doen 
aan de beklimming van de Alp d’Huez t.b.v. de kankerbestrijding. Het is voor mij de 
eerste keer en ga voor één beklimming. Gaat het vlot, dan probeer ik een tweede 
keer. Mijn  doel is wél om de € 2500,- en misschien wel méér bijeen te krijgen. 
Hiervoor zijn door mij reeds acties bedacht om geld in te zamelen voor het 
genoemde doel. Ook wil ik proberen sponsors te krijgen, die mij willen helpen om het 
beoogde bedrag bij elkaar te krijgen. Het resultaat is zichtbaar op mijn ‘actiepagina’. 
Als u mij wilt sponseren, zou ik dat heel erg op prijs stellen. Dit kan door 
onderstaande link aan te klikken en via “steun mij” een bedrag over te maken aan 
de Stichting Alp d’Huzes. Dit gaat allemaal buiten ons om en gaat rechtstreeks naar 
de Stichting. U krijgt van uw betaling een bevestiging via de mail. Het komt op mijn 
‘actiepagina’ te staan, maar u kunt het ook anoniem doen. Het word dan wel bij het 
totaalbedrag opgeteld. Ieder bedrag is welkom. Dit geld gaat voor de volle 100 
procent naar KWF Kankerbestrijding. 

https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/tietiewijbengaplanting 

Bovenstaande link kunt u ook in een aparte mail krijgen, als 
u daarom vraagt. Hopelijk mag ik op een positief antwoord 
of resultaat rekenen. Ik wil u in ieder geval bedanken voor 
de aandacht en ik ga mijn best doen om een zo hoog 
mogelijk resultaat te behalen om de kanker te bestrijden. 

Met vriendelijke groet, 

Tietie Wijbenga-Planting 
Van Meyerstrjitte 4 
9061 CW Gytsjerk 
sietse_wijbenga@hotmail.com 
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