
Schaatsclub Mooie Nel organiseert 
Lastig Lijven Toer Tocht 

voor gehandicapte medemens

Als actieve schaatsers realiseren wij ons regelmatig in wat voor een 
bevoorrechte positie wij verkeren dat wij in de buitenlucht kunnen 
sporten.
Dit fijne gevoel gunnen wij ook mensen die door een beperking 
niet in staat zijn zelfstandig te sporten of te bewegen.
De eerste zondag van maart organiseren wij, traditioneel, een 
sponsortocht op de ijsbaan in Haarlem.
De opbrengst van 2023 willen wij schenken aan de Stichting 
Fietsmaatjes Haarlemmermeer voor de aankoop van een 2e 
duofiets in Nieuw-Vennep.
Door de aankoop van deze elektrische fiets zijn vrijwilligers in staat 
om samen met nog meer mensen met een beperking buiten te 
fietsen.

“Sinds juni 2022 ben ik in het bezit van een duo-fiets, wat mij een 
heerlijk nieuw gevoel van vrijheid heeft opgeleverd. 
Doordat ik blind ben, werd ik tot voor kort beperkt tot een 
wandeling in de omgeving of was ik voor een alternatief gebied 
afhankelijk van een auto. 
Dankzij de duo-fiets, kan ik vanuit huis vele kilometers maken 
en kom ik op nieuwe plekken. Door te leven met een beperking 
is mijn wereld klein, met de duo-fiets is  mijn wereld groter 
geworden, dit is erg waardevol. De wind door mijn haren voelen 
waaien is een fijner gevoel dan achter de geraniums zitten!” 

Aldus Gerard Wetzel, één van de eerste gebruikers en mede 
oprichter van Fietsmaatjes Haarlemmermeer.

De Lastige Lijven Toer Tocht haalt jaarlijks geld op voor 
een lokaal doelen waarbij medemensen met een beperking 
worden geholpen. 
In 2022 werden nieuwe schaatsen aangeschaft voor 
Sebastiaan van Luijn, die daarmee goud & zilver won op de 
Special Olympics Nederland.
In 2021 werd geld 
ingezameld voor een 
rolstoelbus waarmee 
Ricardo de Wit zich kan 
verplaatsen.

Helpt u als bedrijf mee om dit lokale doel voor de 
minder valide medemens te realiseren?
Bedrijfsponsoring €100 (logo op poster & socials) 
Neem contact op met: piet.kouwenhoven@quicknet.nl

www.LLTT.nl

Zondag 5 maart 2023
9:30uur ijsbaan Haarlem
50- 250 rondes


