
Persbericht 
cbs Vesterhavet fiets en loop marathon tegen kanker 

--------- 
 
Samen kom je tot grote hoogte! Leerlingen Vesterhavet en hun ouders non stop op 
de hometrainer en loopband voor KWF 
 
De leerlingen van cbs Vesterhavet in Hoofddorp fietsen en lopen van maandag 16 tot 
en met vrijdag 20 april een record aantal kilometers om geld in te zamelen voor de 
Alpe d’HuZes actie van KWF Kankerbestrijding. Onder schooltijd houden ze twee 
hometrainers en de loopband die staan opgesteld in de school continue in beweging. 
Hun motto? Opgeven is geen optie, samen komen we tot grote hoogte en iedere 
kilometer telt! 
Als klap op de vuurpijl stappen de ouders óók op de hometrainers en loopband. Op 
donderdagmiddag 19 april nemen zij het over van de leerlingen voor een fiets- en 
loopmarathon. Zij houden de fietsen bij wisselbeurt draaiende tot de volgende 
ochtend negen uur en er worden halve marathons gerend op de loopband. 
 
Het geld dat de leerlingen en hun ouders inzamelen gaat naar het team 
Femme&Fierce, waar een aantal ouders van Vesterhavet in zitten. Zij gaan in juni in 
Frankrijk de Alpe d’Huez beklimmen. “Team Femme&Fierce komt in actie voor dit 
goede doel omdat ik zelf kanker heb gehad en het afgelopen jaar heb ervaren hoe 
ontzettend belangrijk het is dat de mensen om je heen je de helpende hand reiken, 
dat je samen zoveel sterker staat: je moet het zelf doen, maar het hoeft niet alleen.  
De rol die de school van mijn kinderen heeft gespeeld, heeft me enorm geïnspireerd. 
Het team bestaat uit vrienden en familie, waaronder mijn twee zoons, samen willen 
we 20.000 euro ophalen. Het bedrag waarmee cbs Vesterhavet het team uiteindelijk 
zal gaan sponsoren, wordt aan het team bekendgemaakt op vrijdagmiddag 20 april, 
om 15.00”, vertelt Femme Hammer, initiatiefneemster van deze actie. “Het geld dat 
we bijeen fietsen gaat rechtstreeks naar het Alpe d'HuZes-onderzoeksfonds van KWF 
en niet naar de mannen en vrouwen die samen met mij de berg op gaan. Zij betalen 
hun reis en verblijf in Frankrijk helemaal uit eigen zak.” 
 
Geïnteresseerde sponsoren, enthousiaste fietsers, fanatieke wielrenners en 
hardlopers zijn van harte uitgenodigd om deze Vesterhavet marathon ten behoeve 
van de KWF Alpe d’HuZes actie te ondersteunen. Zij kunnen contact opnemen met 
Femme Hammer (femmehammer@gmail.com). 
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