
STICHTING
HIDDE HELPT

NIEUWE SECRETARIS:
ADA GILLISSEN

WELKOM TERUG!

Op 6 juli 2022 is Ada Gillissen benoemd als secretaris van
Stichting Hidde Helpt. Zij neemt het stokje over van Esther
Kuperus, die tot algemeen bestuurslid is benoemd. Ada stelt
zich graag aan u voor! 

"Beste allemaal, 
Graag wil ik mĳ als de nieuwe secretaris van Stichting Hidde
Helpt aan jullie voorstellen. Ik ben Ada Gillissen en samen met
mĳn partner Koen en onze zoons, Hugo van 8 jaar en Timme en
Olivier van 6 jaar oud, woon ik in Voorburg. 
Ik heb geneeskunde gestudeerd en ben daarna opgeleid tot
gynaecoloog, maar momenteel ben ik niet werkzaam in dit
vakgebied. Ik heb Marieke leren kennen via de basisschool van
onze kinderen en al pratende werd mĳn belangstelling voor
Stichting Hidde Helpt gewekt. Deels komt dit door mĳn medische
achtergrond en interesse, maar daarnaast ook doordat onze
oudste zoon geboren is met een supraventriculaire tachycardie
(een hartritmestoornis waarbĳ zĳn hart soms dubbel zo snel
klopt). Dit wordt veroorzaakt door een extra geleidingsbundeltje
in zĳn hart. Hiervoor is hĳ onder behandeling bĳ de
kindercardiologen van het LUMC. 
Vanwege mĳn medische achtergrond en de persoonlĳke affiniteit
met de kindercardiologie denk ik dat ik een goede toegevoegde
waarde voor de stichting kan zĳn. Ik ga me hier dan ook vol
enthousiasme voor inzetten!" 

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van Stichting
Hidde Helpt. U heeft er even op moeten
wachten. De zomer heeft plaatsgemaakt voor
de herfst, al liet deze zich moeilijk verdrijven.
Cadeautjes vind ik ze, die (laatste) zonnige
dagen, terugdenkend aan onze vakantie in
Italië... Wij zijn inmiddels druk bezig met de
Champagne Actie van 2022. Heeft u nog niet
besteld, doe dat dan uiterlijk 25 november.
Ook verder hebben wij de afgelopen
maanden niet stilgezeten. We hebben een
nieuwe secretaris in ons midden èn een
ambassadrice. In deze nieuwsbrief stellen
Ada en Mies zich aan u voor. Veel leesplezier!
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"Van jongs af aan ben ik altĳd al heel actief geweest. Buitenspelen, sporten,
muziek maken, toneelspelen. Stil zitten kan ik maar moeilĳk. Inmiddels sport ik
al een aantal jaar op fanatiek niveau. Ik kan al mĳn hele leven zorgeloos
sporten, bewegen en leven. Voor kinderen (en volwassenen) met een
hartafwĳking is dit echter een veel lastiger verhaal. Hoe graag mensen ook
zouden willen, hun lichaam kan het niet altĳd aan. En dat probleem moet we
aanpakken. Sporten is namelĳk niet alleen maar bewegen, het zorgt ook voor
sociale&mentale ontwikkeling, het geeft structuur, geeft kansen op ontwikkeling
van andere rollen etc. Ik steek veel energie in mĳn hockeyclub en krĳg er ook
heel veel energie voor terug. Een leven zonder al deze energie en drukte kan ik
mĳ slecht voorstellen. Om iedereen de kans te geven zich helemaal te verliezen
in een passie, is het van belang dat hartafwĳkingen in een vroeg stadium
worden aangepakt en kinderen een zorgeloos leven tegemoet kunnen gaan. Er is
nog veel onderzoek en kennisdeling nodig om deze kinderen ook daadwerkelĳk
te kunnen helpen! Stichting Hidde Helpt zet zich in om deze kinderen te helpen
en onze zorg nog beter te maken. Daar help ik graag aan mee!"

RUGBY BALLEN
VOORBURGSE
RUGBY CLUB 

Dit seizoen rugbyen de
Benjamins en Mini’s van VRC met
elk 25 nieuwe ballen. De ballen
zijn gesponsord door Niels
Lemmers, de papa van Benjamin
Lucas (en Gijs en Hidde). Op de
ballen prijkt - naast zijn eigen
logo - het logo van Stichting
Hidde Helpt. 
Niels:
“De rugbyers bĳ VRC sporten met
veel plezier met hun vrienden. Dat
is tof om te zien. Sporten en
bewegen is voor iedereen belangrĳk.
Ook voor kinderen met een
aangeboren hartafwĳking. Helaas is
dit niet vanzelfsprekend, vaak
ontbreekt het hen simpelweg aan
energie of heeft dit te veel risico’s.
Maar zĳ kunnen wel genieten van
mooie wedstrĳden of de gezelligheid
op een club. Iedere keer als onze
VRC’ers een mooie try maken met
deze ballen juichen we allemaal. Ik
hoop dat veel mensen zich daar
bewust van zĳn.”

WE HEBBEN EEN AMBASSACRICE: MIES VEEGER

EMBALLAGE AH
EINDHOVEN,
VOORBURG EN
RIJSWIJK
Op initiatief van Antoinette
Coolen, de moeder van Marieke,
is de opbrengst van de emballage
bonnetjes, gedoneerd bij de
Albert Heijn aan de Leenderweg
in Eindhoven aan Stichting Hidde
Helpt ten goede gekomen. Een
geweldige actie, die maar liefst €
189,05 heeft opgeleverd! In de
zomervakantie zijn de emballage
bonnetjes, gedoneerd bij de
Albert Heijn aan de Parkweg te
Voorburg, verzameld voor de
stichting. Deze actie heeft het
mooie bedrag van € 203,50
opgeleverd!  AH Rijswijk zette de
stijgende lijn door naar een
opbrengst van € 210,75.
Geweldig!!

In december mogen wij de
opbrengst van de emballage
ontvangen van AH op het
Koningin Julianaplein te
Voorburg. Kunt u vast lege
flessen gaan sparen;-)

HOE STAAT HET
MET DE ACTIE
BEHOUDEN HART

Zoals u weet is onze eerste
fondsenwervingsactie de actie
Behouden Hart. Graag geven we
u op deze plaats de laatste stand
van zaken. Tot 16 oktober 2022 is
in totaal het fantastische bedrag
van € 35.032 ingezameld. Daar
zijn we super blij mee! 

Maar we zijn er nog lang niet. Nu
het bestuur is versterkt, gaan wij
ons in de tweede helft van het
jaar concentreren op de
fondsenwerving. Ten eerste
natuurlijk via de Champagne
Actie . En zoals altijd staan we
open voor initiatieven van een
ieder die Stichting Hidde Helpt
een warm hart toedraagt. Maar
wat kunnen we verder nog doen?
We hebben hier inmiddels
structurele hulp bij. Daarnaast
staan we open voor concrete
ideeën en hulp. Wij horen het
graag via info@hiddehelpt.org. 

23,35%



In het seizoen 2021-2022 heeft Dames 1 van hockeyclub Hudito geld ingezameld voor Stichting Hidde
Helpt. Dit begon klein: bij de lancering van de stichting, op 18 september 2021, waar zowel speelster Mies
Veeger - onze kersverse ambassadrice - als keeperstrainer Guy Kolman aanwezig waren. Guy beloofde
Mies voor ieder gemaakt doelpunt €2,50 te doneren aan de stichting. Coach Niels Lemmers was hier blij
mee, maar voorzag ook dat Mies voor eigen succes zou gaan. Teammanager en SHH-donateur van het
eerste uur Suzanne van Kinderen bood de oplossing: voor iedere assist doneerde zij €5. Ongeslagen ging
het team de winterstop in, wat voor de stichting €60 had opgeleverd. Een leuk bedrag, maar Mies vond
dat ze meer kon doen. Daarom zette ze de actie groter op. Ze vroeg anderen ook geld te doneren en stelde
een digitaal sponsorformulier samen, waarmee de donateur zelf kon kiezen waarvoor hij of zij wilde
doneren. Voor doelpunten van een bepaalde speelster, per gewonnen wedstijd of middels een eenmalige
donatie. Als een olievlek breidde de actie zich uit. En nadat Hudito Dames 1 overtuigd kampioen werd kon
Mies op 13 juni 2022 het bij elkaar gespeelde bedrag onthullen:  

€ 1233
Marieke heeft namens het bestuur de cheque in ontvangst genomen en was helemaal flabbergasted:
 "Natuurlĳk volg ik het team al jaren van dichtbĳ. En gelukkig kon ik dankzĳ de versoepelde coronaregels ook nog
een paar wedstrĳden meemaken, samen met Gĳs en Lucas. Ik weet hoe ontzettend hard de dames hebben gewerkt.
Maar dat de actie zo'n fantastisch bedrag zou opleveren, had ik niet durven dromen."
Mies: "Ik weet hoe moeilĳk Niels en Marieke het hebben gehad met het verlies van Hidde. Wĳ zĳn blĳ dat we hen
op deze manier hebben kunnen steunen."

KAMPIOENEN HUDITO DAMES 1 SCOREN VOOR
STICHTING HIDDE HELPT!



CHAMPAGNE ACTIE 2022
Vanwege het succes in 2021 herhalen we de Champagne actie. 

Op 29 september 2022 is de Champagne actie 2022 officieel van start
gegaan. Tot en met 25 november 2022 kunt u een digitaal bestelformulier
invullen, waarmee wij hopen het bestellen laagdrempeliger en
gemakkelijker te maken. Afspraken voor afhalen of bezorgen maken we net
als vorig jaar in overleg. Datzelfde geldt voor bestellingen voor
relatiegeschenken. In een persoonlijk gesprek bespreken we graag alle
wensen en mogelijkheden. Anders dan vorig jaar hebben we op dit moment
een voorraadje van de diverse Champagnes. Dus als de flessen van vorig
jaar op zijn, u binnenkort een feestje geeft of op zoek bent naar een
betekenisvol cadeau, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen.
Dat kan per mail naar info@hiddehelpt.org of door het digitale
bestelformulier in te vullen:

https://forms.gle/NRivorkuKhgfWqx27

WELKE CHAMPAGNES BIEDEN WE DIT JAAR AAN? 

Er wordt zo veel lekkers gemaakt, dat wij u graag wat uitgebreider kennis laten maken met dit ambachtelijke
product. In elke fles van de 5 Champagnes die wij selecteerden proeft u de liefde van de wijnmaker voor zijn
druiven terug! Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende, bedrijven, druivensoorten en smaken.

DRIANT-
VALENTIN BRUT
L'HARMONIE

DELOUVIN
BAGNOST
TRADITION BRUT

DRIANT-
VALENTIN
DOSAGE ZERO

De familie maakt al generaties
lang een zeer gebalanceerde
Champagne, goud van kleur en
met een kleine bubbel. De
Champagne past goed bij zowel
hartige als zoete gerechten. De
afdronk zal u versteld doen staan.

Een volle champagne waarin je het
terroir en de passie van de
wijnmaker proeft. Geen suiker
toegevoegd. 

De wijnstokken staan aan de
noordkant van de Vallée de la
Marne. Hier is het koeler en de
grond is kalkrijk. De Champagne
heeft hierdoor een frisse, fruitige
smaak. U proeft de mineralen uit
het terroir. Een bijzonder goed
apéritief!

G. TRIBAUT
BLANC DE NOIRS

Stevige, volle champagne met
onderliggende frisheid. Mix
tussen aroma’s van gekonfijt en
vers fruit, met lange, smaakvolle
afdronk.
100% Pinot Noir

G. TRIBAUT ROSE
DE RESERVE

Fruitige, lichte rosé champagne.
Perfect als (zomers) aperitief, voor
bij zalm, wit vlees of een dessert
met rood fruit.
80% Chardonnay, 20% Pinot Noir



OOGSTTIJD IN DE CHAMPAGNE STREEK

Op 8 september 2022 gaf Niels Lemmers voor zijn collega's een Champagne proeverij. Hierbij heeft hij
Stichting Hidde Helpt onder de aandacht gebracht, hetgeen bekendheid, donaties èn een aantal
bestellingen heeft opgeleverd. Bedankt Niels!!

Om te zorgen dat er ook wat te proeven viel, zijn Niels en Marieke samen de bubbels gaan halen. Zij vielen
daarbij met hun neus in de boter, het was namelijk oogsttijd. Een primeur in de vele jaren dat zij in hun
geliefde Champagnestreek komen. 

De geplukte druiven worden
aangeleverd in kisten en in de pers
gekieperd.

Zodra de pers vol is en wordt
aangezet, stroomt het druivensap in
grote vaten. Heerlĳk zoet!

Niets gaat verloren. De uitgeperste
druiven. pitjes en steeltjes gaan naar
de distilleerderĳ.

SHIRTSPONSOR JO10-1 HC HILVARENBEEK

Dit seizoen is Stichting Hidde
Helpt de trotse en dankbare
shirtsponsor van de JO10-1 van
HC Hilvarenbeek. Dit is mogelijk
gemaakt door Krishna van
Zundert, SHH-donateur van het
eerste uur. Hij helpt daarmee het
team van zijn zoon Nout aan deze
unieke shirts, die de jongens vol
trots dragen.

Op zaterdag 1 oktober 2022
mocht Marieke getuige zijn van
een mooie wedstrijd, die ook nog
eens werd gewonnen! 


