
Registreer nu!
2013: een nieuw jaar met nieuwe 
kansen en nieuwe ontdekkingen! 
Wordt 2013 voor jou het jaar waarin je 
het wetenschappelijk onderzoek naar 
borstkanker een stap dichterbij 
genezing brengt? 

Heb je al eens meegelopen?:
Dan weet je hoe je je doel kunt 
bereiken. Je weet hoe je zoveel 
mogelijk geld kunt inzamelen. En dat 
je in staat bent om de 60 kilometer 
tussen Bussum en Amsterdam te 
wandelen. De ervaring die je hebt 
opgedaan, is er één die je jarenlang 
met je meedraagt. Wat kun je nog 
meer doen? Registreer jezelf voor de 
60K walk van 2013 en neem een 
nieuwe loper mee. Als alle deelnemers 
van de afgelopen jaren allemaal één 
nieuwe loper meenemen, kunnen we 
de onderzoekers in oktober meer dan 
een miljoen euro overhandigen!  
Overweeg je mee te doen?             
Schrijf je in voor één van de meest 
indrukwekkende weekends in je 
leven. En daarmee overdrijven we 
niet! Een weekend waarin wordt 
gelachen, waarin je met elkaar het 
gevoel deelt om écht iets voor anderen 
te doen en waarop je vol trots zult 
terugblikken. Ga naar vandaag nog 
naar: www.ASistersHope.org en 
schrijf je in! 

Team	  “De	  Zand(voort)lopers”	  op	  vrijmarkt	  in	  Zandvoort	  2009

Op	  Koninginnedag	  2009	  hebben	  Zisca	  Beumer	  en	  Marianna	  Schoorl,	  op	  de	  
links,	  van	  team	  “De	  Zand(voort)lopers”	  met	  een	  kraam	  op	  de	  Zandvoortse	  
vrijmarkt	  gestaan.	  De	  burgermeester	  van	  Zandvoort,	  de	  heer	  Niek	  Meijer,	  en	  
zijn	  vrouw	  bezochten	  de	  kraam	  en	  toonden	  veel	  belangstelling	  voor	  de	  
acIviteiten	  van	  A	  Sisters	  Hope.

Het bovenstaande artikel over haar activiteiten om fondsen te werven 
voor A Sister’s Hope verscheen in een lokale krant. 

Marianna liep in 2009 en 2011 met ons mee.

Marianna Schoorl (15 okt 47-21 dec 12)

100% NL RADIO - Bea Zegeling, lid van team 
Walking on Sunshine, heeft bij 100% NL Radio 
een wens ingediend. En: ze heeft gewonnen! De 
prijs: maar liefst € 20.000,- aan 
advertentiewaarde voor A Sister’s Hope.

VALENTIJN - Zoek je een reden om dit jaar 
mee te lopen met de 60K walk? De 
nagedachtenis van al die geliefden die we de 
afgelopen jaren aan borstkanker zijn verloren!

SISTER ACT - De producenten van de 
musical Sister Act, vanaf deze maand te zien in 
het AFAS Circustheater in Scheveningen, zijn 
partners van A Sister’s Hope. Kijk op 
www.ASistersHope.org, Twitter en 
Facebook voor meer informatie.
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 “WE DON’T WAIT FOR A CURE. WE WALK TO FIND IT.”
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