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Jubileumjaar 

De Ambuskaters gaan dit jaar voor de 15e keer naar de 24KIKA.  
Sofie, de dochter van een collega, kreeg de diagnose Kanker. Dit was de grondslag voor de 
oprichting van de Ambuskaters voor KIKA. In 2014 heeft Sofie, op 11 jarige leeftijd de strijd 
verloren. 
De Ambuskaters blijven zich inzetten voor KIKA, in naam van Sofie en haar lotgenootjes! 
De Stichting Ambuskaters is van origine opgezet door en voor Ambulance medewerkers. 
Tegenwoordig versterkt door mensen afkomstig van andere hulpdiensten, zorginstellingen 
en familie van één van de grondleggers van de Ambuskaters, die helaas in 2017 is overleden. 
Samen vormen zij teams om mee te doen aan de 24KIKA.  
 

4 & 5 SEPTEMBER 2020 24 UUR 
LANG SKATEN TEGEN KANKER 

Een uniek skate-evenement voor mensen die in teamverband een bijzondere 
prestatie willen leveren. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een goed doel. 

Alle opbrengsten gaan naar Stichting KIKA! 
 

Skate je dit jaar ook (weer) mee met de Ambuskaters op de 24KIKA?  
Een super mooi evenement op Flevonice in Biddinghuizen. 

 
Dit jaar willen wij dit mooie jubileum niet zomaar voorbij laten gaan!  

Lees hierover verder in de nieuwsbrief. 
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Inschrijven 

Vanaf heden kan je je weer inschrijven om deel te nemen aan de 24KIKA met de 
Ambuskaters. De kosten voor het evenement zijn voor de deelnemers € 40,00. 
Hiervoor heb je een plek op de ‘camping’ met 
gebruik van douche en toilet. En de all-inclusieve 
voorzieningen van de Ambuskaters (o.a. eten, 
drinken, massage). 
 
 

 

Sponsoren, KIKA loten 

Zoals elk jaar gaan er vanuit het evenement ook weer loten verkocht worden. Deze 
loten kosten €2,50 per lot. Alle prijzen komen van sponsoren, waardoor de gehele 
opbrengst van de loterij ten goede komt aan KIKA. De loten zullen in het tweede 
kwartaal van 2020 weer verkocht gaan worden. 
 
Wilt u KIKA helpen door een prijs te schenken voor de loterij?  
Dit kunt u mailen naar ambuskaters@gmail.com  
 
Wil je de Ambuskaters helpen door loten te verkopen? Stuur even een mailtje naar 
ambuskaters@gmail.com  
 

 

 

Jubileumjaar 
Zoals in de aanhef aangegeven, dit jaar een jubileum jaar. Dit willen wij niet zomaar 
voorbij laten gaan. Tijdens de 24KIKA willen wij op de vrijdagavond een receptie / 
reünie houden waar alle (oud)Ambuskaters en andere betrokkenen/geïnteresseerden 
bij de Stichting Ambuskaters welkom zijn. We maken er een leuk feestje van!  
Ook zijn we de mogelijkheid aan het onderzoeken voor een Ambuskaters Skatetocht in 
Haaglanden. Een Skatetocht van 30km over de straten in het verzorgingsgebied van de 
RAV Haaglanden. Zodra we hierover meer informatie hebben zullen we dit gelijk delen.  
 

 

Volg ons op Facebook 
 
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Community/Ambuskaters-
1253414794669195/ 
 
 

 

Camping Ambuskaters 
 
Ook dit jaar hebben wij weer een mooie plek op het terrein van Flevonice waar we ons 
kamp zullen opslaan. Vanaf de Donderdagmiddag voor het evenement zijn wij al 
welkom. Gedurende het evenement kunnen we gebruik maken van de sanitaire 
voorzieningen van Flevonice. Vanuit de Stichting Ambuskaters word je voorzien van de 
catering. Voor de avonden staan er weer heaters in en om de tent.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrdxvFxmRybgtV1Fx0uy3jCtm7dyAqj3A4ZQGTSmZ7vH5Ikg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.metatags.nl%2Fseo-marketing%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F08%2Ffacebook-logo.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.metatags.nl%2F2015%2F08%2Fmetatags-facebook%2Fmetatags-en-facebook%2F&docid=BEfDBAcFRv6HuM&tbnid=iyuu2-Y28bQzcM%3A&vet=10ahUKEwi4r-n174TnAhUxuaQKHZZ4DvUQMwihASgjMCM..i&w=1600&h=1209&bih=935&biw=1920&q=facebook&ved=0ahUKEwi4r-n174TnAhUxuaQKHZZ4DvUQMwihASgjMCM&iact=mrc&uact=8
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