hoopt hij van sponsors te krijgen. Dit kunnen zowel
bedrijven als particulieren zijn. Inmiddels is er €
26.500,= bij elkaar.
Met de rolstoelbus hoopt Mike een verbindende
factor te zijn voor de mensen die er gebruik van gaan
maken. De bus kan hen uit een isolement halen en
helpen om een sociale kring op te bouwen. Niet
voor niet is er een landelijke actie gestart onder de
naam: “Eén tegen eenzaamheid”. Hoe meer mensen
ik spreek hoe groter de herkenbaarheid zegt Mike.
De bus zal niet alleen voor deze doelgroep worden
ingezet. Er is al contact met Carrefour, een hulporganisatie, op zondag de asielzoekers naar de dienst
rijden en ga maar door.
Sinds begin oktober benaderd Mike bedrijven persoonlijk voor een donatie. Uiteraard worden donaties
van particulieren ook zeer gewaardeerd. Bedrijven
komen met hun logo op de website te staan met
een link naar hun bedrijf en de lijst is al groot. Een
ieder krijgt een brief van gift voor het bedrag wat is
gedoneerd voor de belasting. Het gebruik van de bus
zal notarieel worden vastgelegd en een accountant zal
alle financiën controleren. De bankrekening vindt u op
de website als u mee wilt doen. Mike doet dit project
(net als alle voorgaande) geheel belangeloos. Er blijft
dus niets aan de strijkstok hangen. Op www.mikevanvende en mindervalide mensen die in Urk, Emmeloord debeek.nl/project-rolstoelbus laten we zien waar het
sponsorgeld voor is ingezet. Op deze website staat
en omliggende dorpen wonen graag eens per week
tevens alle informatie over het project.
meenemen voor een uitje. Hiervoor wil Mike een
Diverse bedrijvenkringen, business clubs e.d. zijn
9-persoons rolstoelbus aanschaffen. Hij heeft een
bedrag nodig van ongeveer 45.000 euro voor de aan- inmiddels benaderd. ROC Friese Poort Emmeloord
heeft een eigen initiatief opgezet. De 2e jaars organischaf van de bus en het geschikt maken van de bus
seren de kerstmarkt op 18 december 2019 van 10:00u
met een rolstoellift. Mike heeft inmiddels zijn eigen
t/m 15:00u, D&S Kleding Espel heeft bedrukking geauto voor dit doel verkocht en ook zijn caravan staat
daan van kleding en een gedeelte van de opbrengst
te koop. Het overige geld
gaat naar de bus. Pot Educatie zet een zeer scherpe
zonnepanelen actie in en slagerij van de Beek komt
Deze overheerlijk rookworsten zullen in pakketjes
met een schitterende met goudbekroonde rookworst
worden verpakt van 3 stuks á 200 gram voor een wegactie.
geefprijs van € 6,50 per drie stuks (uitsluitend per 3 te
Er komt steeds meer aansluiting omdat het leeft
bestellen) Er zijn drie uitlever/ophaal adressen. Urk,
onder de mensen. En dat is ook nodig om het bedrag
Emmeloord en Marknesse. (adressen op de website)
te halen. We hebben de wens dat wij SAMEN kunnen
Daar kunt u uw bestelling afhalen ophalen elke maanlaten zien dat wij onze verantwoording nemen voor
dag- en woensdag avond tussen 18:30u en 21:00u.
deze doelgroep, SAMEN met u. Ik hoop nog hulp te
Bestellen kunt u de hele maand wekelijks vanaf nu tot
krijgen voor een mooie grote gezellige veiling. Eén op
27 december 2019.
Urk en één in Emmeloord. Wie wil er helpen of heeft
Bestellen kunt u via deze e-mail info@mikevandebeek.
ideeën? Ik hoor het graag, ik kan helaas niet alles
nl, of WhatsApp 06-48950618) Betalen kunt u via een
alleen. Doet u mee?
zeer populaire App TIKKIE of betaalverzoek via uw

Doe
mee!

Mike start actie rolstoelbus
voor eenzame mensen
2019 Urk, Emmeloord en omliggende dorpen
Eenzaamheid ligt op de loer, vooral als je ziek bent of
geen netwerk hebt. Mike van de Beek uit Marknesse
wil door een rolstoelbus eenzame mensen wekelijks
een fijne dag bezorgen.
Mike & Inge hebben in hun leven al vaker projecten
opgezet om andere mensen te helpen. Veel projecten
waren in het buitenland. Nu is het de wens juist mensen dichtbij helpen. Mike wil eenzame, hulpbehoe-

Ze zijn er weer de overheerlijke met goud bekroonde
fijne rookworsten. Velen kerstpakketten kunnen weer
gevuld worden met deze culinaire ambachtelijke lekkernij. Dus bedrijven….. sla uw slag en bestel op tijd.
U maakt uw personeel erg blij en draagt bij aan het
slagen van dit mooie project ROLSTOELBUS.

bank. U stuurt een e-mail met het aantal pakketjes wat
u wilt hebben. U ontvangt van ons dan een zogeheten
TIKKIE betaalverzoek. Wanneer dit is voldaan is uw
bestelling gewaarborgd en kan op gestelde tijden
worden afgehaald. Voor beide een veilige manier met

borging. 30,76% ofwel € 2,00 van elk pakket
gaat naar het prachtige initiatief ROLSTOELBUS Project/Actie. Doet u ook mee? U
smult en de doelgroep geniet. Hoe mooi kan het zijn.

Hebt u nog vragen? Opmerkingen? Aarzel niet en
neem contact met mij op.
info@mikevandebeek.nl of 06-48950618

Bank: NL66 INGB 0666 0558 31
O.v.v. 2019-Project Rolstoelbus

Compleet set 12 stuks zwarte 310Wp Mono Black
panelen incl. montagemateriaal en B.T.W. Wij bieden
u dit DOE HET ZELF PAKKET zeer scherp aan vergelijk
de prijzen om u heen.
Het gaat om topkwaliteit zwarte 310Wp Mono Black
van Solarfabrik/Jinko Solar zonnepanelen.
Kijk altijd naar de efficiency cijfer van het paneel.
Solarfabrik/Jinko Solar heeft een van de hoogste cijfers
vergelijkt u maar. Voorzien van Tier-one keurmerk, 60
cellen per paneel
Fabrikant: Jinko Solar
Afmetingen zwarte 310WP Mono Alu Frame panelen:
Afmeting 1665 x 1002 x 35mm
10 Jaar Productgarantie, 25 Jaar Vermogensgarantie.
Land van Herkomst Duitsland/Maleisië
Compleet met alle benodigde montage materiaal.
Als u vóór 31 december 2019 besteld

gaat er van elke bestelling € 100,=
naar het ROLSTOELBUS Project

Euro

Een voordeel voor u en voor onze eenzame oudere en
minder validen. Grijp die kans en maak er een WINWIN van. Prijs: € 2.723,29 Euro (Daar krijgt u de BTW
nog van terug)
Wilt u dit pakket bestellen….? Gewoon even een mailtje sturen en/of bellen.
info@mikevandebeek.nl – 06-48950618
Prijzen zijn gebaseerd op PORTRAIT leggen op een
pannendak. Standaard 10 meter kabel van omvormer
naar panelen GRATIS Wifi module (alleen deze aanbieding). GRATIS Levering ….! (100Km rond Emmeloord)
Het aantal panelen en samenstelling kan/mag u uiteraard aanpassen. (zie website)

WWW.MIKEVANDEBEEK.NL

