
Team Lever du Soleil terug van de Alpe D'HuZes.  

In totaal 11-duizend beklimmingen, 3000 rookworsten, 33-duizend foto's en spierpijn. Alpe d'HuZes 

2016 zit erop! Het was een bewogen en saamhorige week met een lach en een traan an de voet en 

onderweg naar de top van de Alpe d' Huez. Topprestaties zijn er geleverd door de deelnemers door zus 

en broer Jacqueline & Wilfred P. Zuidhof en door zoon en vader Jordi & Edwin Schaafsma. Zij hebben, 

net als alle andere deelnemers, de Alpe d'HuZes beleefd én bedwongen. 

 

De voorbereidingen, de acties, het werven van sponsoren, hebben bijgedragen aan de voorlopige 

tussenstand van €10.738.427,81 voor het KWF. Totaal heeft Team Lever du Soleil voorlopig een bedrag 

van €4783,- opgehaald voor het KWF. Sommige toezeggingen moeten nog worden gedoneerd dus het 

eindbedrag zal nog hoger uitvallen. Bij deze willen we dan ook graag deze donateurs oproepen hun 

donatie spoedig te accorderen zodat hun bijdragen meegenomen kunnen worden voor het KWF.  

 

Team Lever du Soleil voelt zich enorm gesteund door alle steunbetuigingen, donateurs en sponsoren en 

wil hierbij ook iedereen die hieraan heeft bijgedragen enorm bedanken! Als klapper was er de loterij 

waarvan de trekking op de finish lijn van de Alpe d' Huez heeft plaats gevonden 



Prijswinnaars van de loterij: 

Hoofdprijs: Sparta Fab 3, ter beschikking gesteld door van Kleef fietsen uit Warffum is gewonnen door: 

dhr. Germs uit Almelo. 

 

* Trainingspak van Epke Zonderland 

Evert- Jan van Dijken uit Uithuizermeeden 

* Gesigneerd shirt SC Heerenveen 

fam Smit uit Bedum 

* Rozetten Anke van Grunsven 

Carien Mulder uit Kantens 

* Badmuts Kromowidjojo 

fam. Beukema uit Groningen 

* Buikspiertrainer 

Gert Homan uit Kantens 

* Didi's wonen in sfeer uit Uithuizermeeden 

Buurman Piet uit Lemmer 

* Metamorfose Kapsalon Tabak uit Middelstum 

Rob Siemerink uit Borne 

* Metamorfose kapsalon Martinique uit Baflo 

Ilco van der Gronde uit Kantens 

* De Kleine Toren Brocanterie uit Uithuizermeeden 

R. Straatman uit Bedum 

* Sportvoedingspakket 

Lianne van der Kooi uit Uithuizermeeden 

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd! 

Bron & foto's: Team Lever du Soleil (19 juni 2016) 

 


