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Hoge kw

aliteit / Lage prijs  
Goede service gegarandeerd  

Uit voorraad leverbaar 
Inruil m

ogelijk

Tweede Pinksterdag open van 12:00 - 17:00 uur

Parasols
v.a. 29,95

Parasolvoet
v.a. 19,95

Loungesets
v.a. 599,-

Stoelkussens
v.a. 14,95

alles uit voorraad leverbaar!

Nu
gratis 

tuinstoel
Voorwaarden op www.robbies-tuinmeubelen.nl

Granieten tafels
v.a. 299,-

Div. modellen tot 3 meter!Div. modellen tot 3 meter!Div. modellen tot 3 meter!

Tuintafels

Tafels - hout/aluminium/graniet 
tot 5 meter!

v.a. 149,95

Tafels - hout/aluminium/graniet 

Tuinstoelen

v.a. 29,95
Loungesets

Div. opstellingen mogelijk

v.a. 599,-
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’S MAANDAGS OPEN VAN 12.00 TOT 18.00 UUR

openingstijden
Donderdag 10.00 - 18.00

Vrijdag 10.00 - 20.00
Zaterdag 10.00 - 16.00

Zondag 12.00 - 17.00
Maandag 12.00 - 18.00

Waarom voel jij 
je verbonden met 
Veldhoven? En hoe? 
Daar draait het om in 
het boek ‘Verbonden 
met Veldhoven’, 
een initiatief van de 
gemeente Veldhoven, de 
Bibliotheek Veldhoven/
VVV Veldhoven, 
Museum ‘t Oude Slot, 
Art4U, De Schalm 
en het Veldhovens 
Ondernemers Contact. 
Het boek verschijnt in 
september 2015. In deze 
rubriek delen Peter en 
José Renders van de 
Samenloop voor Hoop 
alvast hun gevoelens 
met de lezers van De 
Ahrenberger.

VeldhoVen - “Wij wonen 
sinds 1982 in Veldhoven-
Dorp en zijn als vrijwilligers 
onder meer actief bij GVAC. 
Daar kwamen we in con-
tact met Jenny Dillen. Jenny 
was getroffen door kanker 
en benaderd door KWF 
Kankerbestrijding om in 
Veldhoven een SamenLoop 
voor Hoop te organiseren. 
‘Ik doe het, als jullie mee-
doen’, was haar voorstel.  
Volmondig gingen wij hier 
op in, niet wetend wat dat 
teweeg zou brengen. Samen-

Loop voor Hoop is een wan-
delestafette, waarbij teams 
gedurende 24 uur aandacht 
vragen voor kanker en met 
activiteiten geld inzamelen 
voor het KWF. Mensen met 
de diagnose kanker (Sur-
vivors) zijn eregast en een 
emotioneel hoogtepunt is de 
indrukwekkende kaarsen-

ceremonie. Al bij de eerste 
SamenLoop in 2009 bleek 
hoe bijzonder Veldhovena-
ren zijn. Na een uitleg voor 
mogelijke sponsoren gingen 
de deuren wagenwijd open. 
Uiteindelijk meldden zich 
ruim 100 Survivors aan en 
bijna 60 teams met 1600 
deelnemers. De opbrengst 
was 135.000 euro. Bij de 
kaarsenceremonie was het 
ongelofelijk stil, wat een 
emotie en kippenvel! Dit 
mocht niet eenmalig zijn. 
Daarom startten we met de 
voorbereidingen van een 
tweede SamenLoop. Jenny 
kon dit helaas niet meer 
meemaken. Met 140 Survi-
vors, ruim 2500 deelnemers 
en ruim 500 kinderen bij de 
KinderSamenLoop werden 
we in 2012 de grootste Sa-
menLoop van Nederland, 
die 180.000 euro opbracht. 
Het evenement heeft een gro-
te impact op ons, omdat we 
regelmatig afscheid moeten 

nemen van bekenden die de 
strijd tegen kanker verloren. 
Dat doet pijn maar het mo-
tiveert ook om door te gaan. 
Kanker moet een behandel-
bare ziekte worden. Op 6 en 
7 Juni 2015, tijdens de derde 
Samenloop, laten Veldhove-
naren weer zien dat ze zich 
verbonden voelen met elkaar 
en iets voor elkaar willen 

doen. De Kempen Campus 
is onlosmakelijk verbonden 
met het evenement, daarom 
wordt er dit jaar een speci-
ale Social Sofa geplaatst. De 
SamenLoop laat elke keer 
weer zien dat we een bijzon-
dere gemeenschap zijn: ie-
dereen is voor elkaar bezig, 
met hetzelfde doel. Daar zijn 
wij apetrots op!”

Verbonden met Veldhoven: Peter en José Renders

Tamara, Miranda, José en Peter Renders. Foto: Bellus Imago, Ronald van Bourgondiën

DerDe SamenLoop 
voor Hoop op 
zaterDag 6 en 
zonDag 7 juni

Peter Renders (1959) is Facility Manager bij DAF Trucks 
en afkomstig uit  Eindhoven. Zijn vrouw José (1958) is 
geboren en getogen in d’Ekker en werkzaam bij TNT. Al 
sinds de eerste Veldhovense editie zetten ze zich in voor 
de Samenloop voor Hoop. Ook hun dochters Miranda 
en Tamara zijn betrokken bij de organisatie van het 
evenement. Meer info over de Samenloop op 6 en 7 juni 
2015 kunt u vinden op: 
http://veldhoven.samenloopvoorhoop.nl.


