
Woensdag 5 oktober 2022, 20:15 uur

TOP SPORT BENEFIET(S) EVENT 
IN THEATER DE BUSSEL 

Hoe is het om een TOP-SPORTFAMILIE te zijn? 
 

Met Jan Lammers, Malou Pheninckx, Ties Kruize en Adrie van der Poel 
Presentatie: Marieke Smits 

 



Op 5 oktober vindt er in Theater de  
Bussel een prachtig Benefietsmaatjes Top 
Sport Event plaats met als doel donaties 
voor een Duo-fiets voor Fietsmaatjes  
Oosterhout op te halen.  

Verschillende topsporters, waaronder  
Malou Pheninckx, Jan Lammers, Ties  
Kruize en Adrie van der Poel vertellen met 
hun familie hoe het is om een  
topsportfamilie te zijn.  
 
Unieke verhalen van bijzondere mensen die 
topprestaties hebben neergezet.  
 
Marieke Smits (ook uit Oosterhout)  
presenteert deze avond op haar eigen  
professionele wijze.

Fietsmaatjes 
fietsen samen, 
en topsport  
bedrijven doe 
je natuurlijk 
ook samen! 



RESERVEREN: 

Er zijn verschillende mogelijkheden om  
hierbij aanwezig te zijn en mee te helpen om 
voor Oosterhout een extra duo-fiets te  
realiseren:

- Goud- Goud: diner vanaf 18:00 uur incl drankjes 
voor 4 personen, plus ‘meet en greet’  
backstage met alle Topsporters en hun familie  
(prijs €500,-).

- Zilver- Zilver: diner vanaf 18:00 uur incl drankjes 
voor 2 personen, plus ‘meet en greet’  
backstage met Malou Pheninckx 
(prijs €200,-).

- Brons- Brons: ontvangst  vanaf 19:30 uur met  
drankjes voor 2 personen en gereserveerde 
plaatsen (prijs €100,-).

Los kaartje: € 40,- 
Los kaartje voor jeugd onder de 18: €20,- 
 
Reserveren kunt u via Theater de Bussel  
op www.theaterdebussel.nl



Fietsmaatjes Oosterhout
Fietsen met mensen die dat niet meer zelfstandig 
kunnen. Samen met een maatje maken ze heerlijke 
tochten op een duofiets met elektrische  
ondersteuning. Samen genieten van gezellig  
contact, mooie omgeving en gezond in beweging.

Rotary Oosterhout
Rotary Club Oosterhout is initiatiefnemer van dit  
bijzondere benefiet(s) event en wordt hierin gesteund 
door Theater de Bussel. Wilt u een extra bijdrage ge-
ven of meer informatie, dan kunt u ons bereiken via 
w.meijer@theaterdebussel.nl of op 06-51963789.


