Contactgegevens projectteam Gezondheidsrace Laarbeek 2.0

Esther Béguin
T. 06 2601 2000
E. essie@es-pa.nl
Essie zat bij het winnende team ‘The Shooters’. Zij is eerste aanspreekpunt voor de ondersteuners van de teams.
Pascal Béguin
T. 06 50998779
E. pascal@es-pa.nl
Ook Pascal is oud-deelnemer en heeft zijn steentje bijgedragen aan de overwinning van team
‘The Shooters’.
André Bergman
T. 0492 462037
E. andre.bergman@chello.nl
André zorgt voor een overzichtelijk systeem voor de jury en houdt de stand bij. Hij maakt al
lange tijd deel uit van het projectteam en heeft ook als deelnemer ervaring opgedaan.
Henk Berkers
T. 0492 784238
E. henkberkers@onsmail.nl
Henk was deelnemer van de eerste editie. De Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek is een succesvolle activiteit die nog steeds jaarlijks, met behulp van oud-deelnemers, wordt georganiseerd.
Wim van de Burgt
T. 06 2362 5821
E. wimvandeburgt@gmail.com
Wim opperde een nieuw idee: waarom bieden we verenigingen niet de mogelijkheid om deel te
nemen aan de Gezondheidsrace? Zij zijn creatief, hebben leden die iets kunnen betekenen én ze
kunnen wel een extra centje gebruiken.
Henrie Bouwmans
T. 0492 328803
E. henrie.bouwmans@vierbinden.nl

Henrie is als dorpsondersteuner vanuit Vierbinden betrokken bij de Gezondheidsrace. Als initiatiefnemer en organisator van het eerste uur heeft hij veel kennis en ervaring en blijft hij enthousiast over dit burgerinitiatief.
Tineke Meeldijk
T. 088 0031 453
E: t.meeldijk@ggdbzo.nl
Tineke werkt op de afdeling preventie van de GGD en is bekend met de Gezondheidsrace in
Laarbeek. Zij kan de teams ondersteunen als zij tijdens een evenement op een leuke manier
aandacht willen besteden aan gezonde leefstijl (bv voeding, genotmiddelen, gehoorschade).
Ilse van Ham
T. 0492 4697 734
M. 06 5364 8781
E. ilse.v.ham@laarbeek.nl
Ilse is buurtsportcoach bij de gemeente en werkt samen met inwoners, verenigingen en organisaties om sport, bewegen en gezonde leefstijl te stimuleren. Met vragen over sport en bewegen
kun je als team en individueel bij haar terecht.

Neem bij vragen gerust contact met ons op!

