
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Peuters Yes! veilen kunst voor Alpe d’HuZes 
 
Menno Smolders, een peuter van Yes! Kinderopvang locatie Beethovenlaan, ziet dat zijn papa 
hard aan het trainen is. Zijn vader maakt namelijk deel uit van Team Onze Berg dat op 5 juni 
meedoet aan de Alpe d’HuZes. Tijdens dit wielerevenement beklimmen de deelnemers een 
aantal keren de Alpe d’Huez om geld op te halen voor onderzoek naar en behandeling van 
kanker. ‘De strijd die wij voeren om de bergtop te bereiken, is niets vergeleken met het gevecht 
dat kankerpatiënten dagelijks moeten voeren’, legt Team Onze Berg gepassioneerd uit. Yes! 
Kinderopvang draagt graag haar steentje daaraan bij en organiseert daarom op woensdag 28 
mei 2014 vanaf 11:30 uur een kunstveiling op de Beethovenlaan 97 (in schoolgebouw 
Develhoek) in Zwijndrecht. Komt u ook? 
 
Kunstveiling 28 mei 11:30 uur Beethovenlaan 97 Zwijndrecht 
Al vanaf € 2,50 kunt u bieden op een prachtig schilderij dat de peuters speciaal hiervoor hebben 
gemaakt. De hoogste bieder neemt het schilderij mee naar huis. Ook kunt u uw donatie voor dit 
fantastische doel kwijt in de donatiebox. Uiteraard gaat de volledige opbrengst naar Alpe 
d’HuZes. Voor iedereen die met de vreselijke ziekte kanker te maken heeft, heeft gehad of nog 
gaat krijgen hopen we op een geweldige opbrengst! Ook voor Menno en zijn vader die met Team 
Onze Berg onder het motto ‘opgeven is geen optie’ een geweldige prestatie gaat neerzetten, 
hopen we op een groot aantal enthousiaste bieders! Aan de peuters van Yes! zal het niet liggen, 
zij zijn met hart en ziel aan het werk om voor dit goede doel een schitterende kunstcreatie te 
maken. Kom, bewonder en bied mee op 28 mei vanaf 11:30 uur!  
 
EINDE PERSBERICHT 
 
Bijschrift foto 
Menno Smolders (Yes! Kinderopvang) en zijn vader (Team Onze Berg) hopen op veel 
enthousiaste bieders!      
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
Informatie:  Marian Schouten, locatiemanager Yes! Kinderopvang,  

m.schouten@yeskinderopvang.nl of 06 – 23573439 (ma/di/wo-middag/do) 
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