
Marmatrimmers op Tour for Life  
 

De deelnemende Marmatrimmers, vlnr: Jos Smits, Martien Janssen, Cor Janssen, Frans van der Laak, 

Frank Veldhuijzen en zittend Geert Bots en Hans Winters. 

 

 

LIESSEL – Zeven leden van toerwielerclub De Marmatrimmers uit Liessel gaan zich via hun hobby 

inzetten voor het goede doel. Eind augustus gaan ze op de racefiets deelnemen aan de Tour 

for Life; een 1.400 km lange etappekoers van Bardonecchia in Italië naar Rotterdam. Aan de tocht 

is een goed doel gekoppeld; onder meer met de organisatie van diverse activiteiten in juni, juli en 

augustus zamelen de Liesselse toerrenners geld in voor de Daniel den Hoed Stichting. 

 

door Ine van Hal 

................................................. 

 

De Daniel den Hoed Stichting steunt wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker 

Instituut. Het doel voor 2017 is: gepersonaliseerde medicatie. De Marmatrimmers Geert Boots, Cor 

Janssen, Frans van der Laak, Martien Janssen, Frank Veldhuijzen, Jos Smits en Hans Winters 

vertrekken vrijdag 25 augustus naar Italië. Zondag 27 augustus begint de tocht vanuit het 

Italiaanse Bardonecchia naar Rotterdam. Frank Veldhuijzen: “Gemiddeld zullen we per dag zo’n 175 

km fietsen. Antoon Reijnders van Cycle2Explore uit Liessel vervoert onze spullen naar de campings 

waar we overnachten. Daarnaast zal een begeleider in zijn auto meerijden voor noodhulp 

onderweg.” Totdat het zover is willen de Liesselnaren zich zo goed als mogelijk voorbereiden. “We 

proberen bijvoorbeeld elke 2 of 3 weken een tocht te maken door de Voerstreek in Belgisch-Limburg 

of de Eifel in Duitsland.” 

 

Auto’s wassen 

Vóór 27 augustus proberen de Liesselse toerfietsers een maximaal bedrag aan sponsorgeld in te 

zamelen. Individueel, maar ook door gezamenlijk activiteiten te organiseren voor de Liesselse 



gemeenschap. Veldhuijzen: “Alles gaat naar het goede doel. We krijgen veel ondersteuning 

van Liesselse ondernemers en artiesten, die ons om niet helpen met de organisatie van de 

evenementen.” Zaterdag 24 juni gaan de Marmatrimmers auto’s wassen. Vanaf 8.30 uur kunnen 

automobilisten voor een wasbeurt terecht op het terrein van garage Van Oosterhout aan de 

Hoofdstraat in Liessel. Zondag 9 juli staat een brunch op het programma in het Lijssels Vertier met 

producten uit eigen dorp. Voor kinderen is er een springkussen en ze kunnen zich laten schminken. 

Deelname is 20 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot 12 jaar. Zaterdag 22 juli 

presenteren de Marmatrimmers het muzikale evenement Go nuts in the Chestnut met onder 

anderen de dj's Ludovicus van Veghel, Ricardo Moreno, Tim van Loon en Lux ’n Flex en zangers Ruud 

Rooijakkers, René Janssen, Thijs van Der Burgt, Henny van Leunen, Jolanda van de Kerkhof en Anne 

Geris. Frank Veldhuijzen: “Mogelijk volgen er daarna nog meer evenementen. Ideeën zijn er al, maar 

die moeten nog verder uitgewerkt worden.” 

 

 

 

Weekblad voor Deurne 

Jaargang 114 

Week 25 

22 juni 2017 

 

 

 

 


