
Landelijke dag
Zaterdag 13 juni 2020

Beatboxer
Kariem Ahmed

Dansgroep
Avant Garde Collective

Meld je nu aan!  Vol=vol

Kanker in een gezin,
nu of in het verleden

Openingsacts

Illusies/goochelen met
Kariem Ahmed

Graffiti met
Gilbert Helder

Beatboxen met
Kariem Ahmed

Freerunning met
Progression, Philip van Ees

FIFA met
Koen Weijland

Acteren met
Niek Roozen

Koken met sterrenchef
Dennis van den Beld

Fotografie met
Marco ter Beek & Michiel Fischer

Freestyle voetballen met
Nick Zieren

Karikatuur tekenen met
Rembrandt van Gein

  Dagvoorzitter
Jochem van Gelder

©
 Je

an
 P

ie
rr

e 
H

ei
jm

an
s/

SB
S

Afsluitact
Emma Heesters

Met de volgende workshops voor de kinderen:



Waar en wanneer?
Zaterdag 13 juni 2020   |   13:00 – 18:30 uur

De Meerpaal
De Rede 80
8251 EX  DRONTEN

Voor wie?
• Kinderen die een ouder, broer/zus, opa/oma of andere
 dierbare hebben met kanker of dat hebben gehad.
• Ouders
• Mantelzorgers, hulpverleners, familieleden, vrijwilligers
 en een ieder die met het thema te maken heeft.

Kosten?
Deze belangrijke dag wordt grotendeels gesponsord.
Hierdoor zijn de kosten slechts € 9,50 p.p., dit is incl.
2 consumptiebonnen en iets lekkers bij ontvangst.

Elk kind onvangt een goodiebag!
info@langsdezijlijn.com
0623 278 981
NL71RABO0313213232

Plenair programma volwassenen 
Femke van der Laan 
(vrouw van Eberhard)
Komt op de landelijke dag van 
Stichting Langs de Zijlijn spreken. 
Na het overlijden van haar man 
Eberhard, burgemeester van 
Amsterdam, begon Femke te 
schrijven over rouw. Een jaar 
later lag er een bundeling van 
haar columns. Luister naar haar 
ontroerende verhaal.

Boeklancering door de
Universiteit van Utrecht
Over het onderzoek “de impact
van kanker op een gezin.”

Netwerk Massage
bij Kanker
Door de ziekte en de behandelingen 
kan het lichaam uit balans zijn, dit netwerk van 
gespecialiseerde masseurs geven massages waardoor het 
lichaam niet verder uit balans raakt, maar juist ontspant.

Info en aanmelden

www.langsdezijlijn.com

Workshop van Ronald Moray
“Zonder strijd geen magie”! Ronald vertelt over zijn carrière, 
waar hij dingen heeft bereikt door er voor te gaan. Nu heeft 
hij een nog grotere uitdaging en dat is overleven.  Tot het 
middel gevonden is om kanker te genezen. Dat je de ziekte 
niet alleen hebt, maar samen met je partner en dierbaren. 
Samen strijden maakt de band nog sterker, maar is zeker niet 
makkelijk. Ronald laat in zijn workshop een aantal trucs zien 
die ingaan op hetgeen hij vertelt. Topgoochelaar Ronald Moray 
heeft opgetreden tijdens het huwelijksfeest van Z.K.H. prins 
Willem-Alexander met prinses 
Maxima. Moray won niet alleen 
het Nederlands Kampioenschap 
Goochelen, maar hij behaalde ook 
de hoogste onderscheiding tijdens 
het WK Goochelen in de categorie 
“Mentale Magie”. Samen met zijn 
collega Peter Vogel wist deze 
goochelkampioen in 1990 de 
voorpagina van iedere krant 
te halen door zijn mentale 
gaven in de praktijk te 
brengen en de volledige 
uitslag van het WK voetbal 
goed te voorspellen!

Deze flyer werd mede 
mogelijk gemaakt door 
Drukkerij De Gans
Amersfoort

GOODIES!GOODIES!GOODIES!


