Kom zondag 10 februari a.s.

Schaken en dammen tegen
kampioenen
voor het goede doel!
Wil je ook meespelen in de alweer tweede Kruimeltje’s Schaak- en Damsimultaan?
Kom dan naar de Denksportdag in de Nieuwe Banier op zondag 10 februari a.s.!
Durf je het op te nemen tegen de kampioenen?:
o

Machteld van Foreest: met haar 11 jaar staat zij nummer 1 op de

wereldranglijst in haar leeftijdsgroep!
o Tea Lanchava, schaakgrootmeester en oud Nederlandse kampioene
o Ton Sijbrands, oud wereldkampioen dammen
Dus doe mee of kom kijken en ontmoet al deze Toppers! Iedereen is welkom.
Aan de openingssimultaan is een goed doel gekoppeld. Met dank aan Stichting
Nationaal Fonds voor het Gehandicapte Kind (STINAFO: https://www.stinafo.nl/)
kunnen 15 kinderen en jongeren tot en met 25 jaar met een beperking gratis
meedoen.
Alle anderen kunnen deelnemen door middel van een donatie van 150 euro.
Durf je het aan, schrijf je dan in. https://www.stichtingkruimeltje.nl/schaak-en-damsimultaan/

Denksportdag Rotterdam Noord 2019
Kruimeltje’s Simultaan is onderdeel van de Denksportdag Rotterdam-Noord, open voor iedereen die graag
wil (leren) schaken, dammen, Tric Trac, Square4chess en Mahjong. Zie voor het volledige programma
www.denksportdagrotterdamnoord.nl.

Stichting Kruimeltje (https://www.stichtingkruimeltje.nl)
Het goede doel van de dag is de Rotterdamse Stichting Kruimeltje. Met jouw donatie ondersteun je de
kindvriendelijke inrichting van de Familiekerk. De Familiekerk, hoek Bergsingel/Veurstraat, wordt volledig
gerestaureerd en krijgt een nieuwe sociale maatschappelijke bestemming: Een kindergezondheidscentrum
voor het chronisch zieke kind.
Stichting Kruimeltje ondersteunt zorg-intensieve kinderen en jongvolwassenen die intensieve en/of
palliatieve zorg en/of begeleiding nodig hebben met als doel deze kinderen en hun gezin meer kwaliteit van
leven te geven en daarnaast ook hun zelfredzaamheid en weerbaarheid te vergroten. Stichting Kruimeltje
bestaat sinds eind 2016 en heeft haar naamgenoot Kruimeltje als grote voorbeeld. Dit Rotterdamse
straatjongetje uit het boek van Chris Abkoude had - ondanks alle tegenslag - levenslust, humor en een flinke
dosis doorzettingsvermogen.
Wil je op één of andere manier betrokken worden bij deze Denksportdag én Stichting Kruimeltje
ondersteunen, neem dan contact op met Nicoline Cornelissen via 0640419929 of info@stichtingkruimeltje.nl.
Graag tot zondag 10 februari in de Nieuwe Banier! Adres: Banierstraat 1, Rotterdam

Hooliaadiáááá!!!!...

