
  

 
 

 
Beste loper, bestePeter, 
  
Hartelijk dank voor je enthousiaste reactie en concrete inschrijving(en) als loper in het 

Wheel of Energy365 – Cancer support matters! 
 

Jouw deelname Jouw reservering voor zaterdag 30 juli van 16  tot 17  uur (1 

baan) is nu opgenomen in ons systeem. Het Wheel of Energy365 kan niet draaiende 

gehouden worden zonder jouw hulp! Dus daarom bedankt voor je verbintenis. 

 

Met elkaar maken we dit tot een groot succes We hebben nog ontzettend veel 

lopers nodig dus we hopen dat jij anderen kan enthousiasmeren om ook deel te komen 

nemen aan Wheel of Energy365! 

 
Deelname in het Wheel Ieder uur is er in het wiel plaats voor 1 tot 3 lopers, welke 

tegelijkertijd kunnen deelnemen. Het wiel loopt 4 – 14,5 km per uur, waarbij de 

langzaamste loper het niveau bepaalt. Wanneer je tijdens je gereserveerde tijd met 

iemand wil wisselen is dit mogelijk. 

 

Niet hardlopen? Wanneer je met anderen het wiel (drie banen tegelijkertijd) afhuurt en 

liever niet wil hardlopen, maar een rustiger tempo wil aanhouden dan is dat ook altijd 

mogelijk! Verder staan er spinningbikes rondom het Wheel waarop (zonder reservering) 

plaatsgenomen kan worden. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om een (sportieve) 

bijdrage aan dit mooie initiatief te leveren.  

 

Kosten deelname Wij vragen om je energie en een symbolische vrijwillige bijdrage 

(richtlijn € 36,50 per uur/ per baan). Dit in het kader van dit project: 365 dagen lang de 

strijd tegen kanker! Je kan je donatie tot 9 oktober 2011 via de website of direct op onze 

rekening overmaken ten name van: Stichting Marathon365 te Schiphol Rabobank 

rekeningnummer 1336 43 999. Indien een factuur gewenst is, vernemen wij dit graag. 

 

Donaties Wheel of Energy365 maakt zich sterk voor een internationale verbetering van 

psychosociale ondersteuning: van nazorg tot pijnbestrijding. Om onze doelstellingen te 

behalen zijn donaties hard nodig. Door een donatie steun je direct een aantal goede 

doelen zoals UICC, KWF Kankerbestrijding en Inloophuizen voor mensen met kanker in 

Nederland.  

 

Koop je eigen Wheel of Energy-gadget Er zijn prachtige zwarte Wheel of Energy365 

'We support' t-shirts (€ 10,-) en caps (€ 7,50) verkrijgbaar aan de bar van Café 

Rembrandt, Aankomstpassage 45. Dit is schuin tegenover het Wheel of Energy365. Het 

goede nieuws is dat de gehele opbrengst van zowel shirts als caps ten goede komt aan 

het goede doel. 

 

Samen staan we sterk Wheel of Energy365 heeft jouw steun hard nodig. We kijken 

dan ook uit naar jouw topprestatie. Vergeet daarnaast niet je handtekening onder de 

Wereld Kanker Petitie te zetten (zie onze website). Met elkaar kunnen we ervoor zorg 

dragen dat de strijd tegen kanker internationaal hoger op de agenda komt te staan! 

 

Jouw verhaal  Wij vinden het heel bijzonder waarom jij je aan Wheel of Energy365 

verbindt. Stuur/upload je verhaal & foto of plaats zelf een berichtje zodat we met deze 

actie een nog veel groter bereik krijgen. 



 

We houden je graag op de hoogte en kijken uit naar je komst en bijdrage voor dit unieke 

project.   
  

  

 

 
Met sportieve groet, 
Stichting Marathon365 - Wheel of Energy365 

 
Patricia Verkade 
Campagne Programma Manager 

  
Schiphol Boulevard 127, A-Tower 
1118 BG Schiphol 
The Netherlands 
T +31 20 3163361 
E patricia.verkade@wheelofenergy.org 
W www.wheelofenergy.org 
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