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Voorwoord 

Via deze presentatiegids geven wij inzicht in de oorsprong en 

doorontwikkeling van de stichting StaVoord6. In sfeerbeelden en 

korte teksten lichten wij toe wat onze stichting de afgelopen jaren 

allemaal heeft gedaan en – wat nog belangrijker is – wat onze 

ambitieuze toekomstplannen zijn.  

 

Wij hopen dat u door deze presentatie en de toelichting die wij 

daarbij kunnen geven, net zo enthousiast wordt als wij. Want 

wij kunnen ook úw steun prima gebruiken bij de realisatie van 

het ‘StaVoord6 huis’. Namens alle mensen met een slechte 

levensverwachting, die daarin in de toekomst van een korte 

vakantie met hun naasten mogen gaan genieten, dank ik u 

namens ons stichtingsbestuur op voorhand van harte. Ik hoop u als 

sponsor, maatschappelijk partner, subsidieverstrekker of in welke 

hoedanigheid dan ook, bij onze activiteiten te mogen begroeten. 

Kwaliteit verzekerd, want wat StaVoord6 ook organiseert:  

het staat als een huis!

Stichting StaVoord6

Voorzitter Ivo Slokkers
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Opbrengst Alpe d’HuZes editie 2012 + 2013 ruim €145.000,-



Tussenstand €45.000,-
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Vakantie Woonvoorziening

Realisatie vakantiehuis op Tholen
De stichting StaVoord6 gaat zich inzetten voor de realisatie van een vakantie woonvoorziening 
op Tholen voor ernstig zieke mensen en hun naasten. Na twee succesvolle actiejaren voor 
Alpe d’HuZes willen de leden zich nu gaan richten op een lokaal initiatief. Stavoord6 wil 

een plek realiseren voor 
mensen die ernstig ziek 
zijn en die zo samen met 
naasten in een comfortabele 
omgeving met elkaar kunnen 
genieten van een midweek 
of langere vakantie. Het gaat 
- in tegenstelling tot een 
hospice - om een verblijf 
zonder zorg. Om de bouw van  
het 'StaVoord6 huis' op Tholen  
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voor elkaar te krijgen hoopt de stichting de komende jaren op veel medewerking van het 
bedrijfsleven, scholen, instellingen, de recreatiesector, horeca en alle mogelijke dienstverleners. 
Er zijn niet alleen bouwstenen nodig, maar ook allerlei diensten. Om zomaar wat voorbeelden 
te noemen: het aanbieden van een boodschappenpakket door een lokale supermarkt, het 
inrichten van een sauna in het huis, een schoonmaakbedrijf dat het huis wil reinigen, een 
aanbieder van elektrische f ietsen etc.

Steentje bijdragen
De stichting streeft ernaar om in 2016 te kunnen starten met de bouw van het huis. Het bedrijf 
Timek bouwmanagement gaat helpen bij het ontwikkelen van het concept. StaVoord6 hoopt 
middels de bouw van dit StaVoord6huis een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van 
patiënten in hun laatste levensfase. Een mooie herinnering is volgens de stichting één van de 
dierbaarste elementen. StaVoord6 wil daar graag haar “steentje” aan bijdragen.
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Theaterspektakel
13
mei

15
mei

14
mei

16
mei

Activiteiten 2015

Het openluchttheaterspektakel Het Geheim 2.0 is een van de grotere activiteiten van 
StaVoord6 in 2015. Aan deze avondvullende voorstelling werken circa 100 acteurs, musici en 
dansers mee. Daarnaast zijn er nog tientallen mensen achter de schermen betrokken.
 
Het theaterstuk speelt zich af in het midden van de jaren zeventig. Het typische dorpsleven 
van die tijd wordt op een treffende wijze en in een fantastisch decor neergezet. Plaats van 
handeling is het knusse dorpsplein, waarbij in het decor een prominente plaats is ingeruimd 
voor het monumentale Ambachtsherenhuis. De voorstellingen vinden plaats op 13, 14, 15 
en 16 mei. Jan Koning is evenals in 2010 de schrijver en regisseur van het theaterspel. De 
voorstelling van vrijdag 15 mei wordt een speciale VIP-avond, waarbij alle sponsoren en 
diverse notabelen zijn uitgenodigd. Verdeeld over de vier voorstellingen kunnen zo’n 2000 
bezoekers van het bijzondere spektakel genieten.

HET GEHEIM 2.0

HET GEHEIM 2.0

HET GEHEIM 2.0



Op zaterdag 20 juni zal er aan de oevers van de Oosterschelde op het eiland Tholen een 
uniek evenement worden georganiseerd. Het programma op deze dag is een mix van sport, 
spel en amusement. Sportievelingen kunnen kiezen om te gaan lopen of te f ietsen.

Deze dag organiseert StaVoord6 een 6-uur durende outdoor spinningmarathon. Dit 
evenement speelt zich af op een prachtige locatie met uitzicht over het water van de 
Oosterschelde. Aansluitend zal er voor het eerst in de geschiedenis van het eiland Tholen een 
colorrun worden gehouden. Een colorrun is een loopevenement waarbij de deelnemers, na 
5 kilometer te hebben afgelegd, eruitzien als levende kunstwerken. Deze loop staat ook wel 
bekend als de plezierigste 5 kilometerloop op aarde. 

Na af loop worden alle deelnemers getrakteerd op een wervelende en kleurrijke discoshow.

Op vrijdagavond 19 juni zal er op dezelfde locatie een Vip-bingo worden gehouden. 
Voorafgaand aan deze spelavond is er voor iedereen de mogelijkheid om ook culinair te 
genieten. Na af loop van deze Vip-Bingo kunnen de voetjes van de vloer op de klanken van 
muziek voor alle leeftijden.

19
juni

20 
juni

Cycling@sea en Colorrrun
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September

Dit jaar wordt voor de derde keer de Goedhart Deltatocht georganiseerd. In samenwerking 
met GEA Goedhart organiseert StaVoord6 een f ietstoertocht bestaande uit diverse 
afstanden. Diverse Zeeuwse highlights zoals de Zeelandbrug en de Oosterscheldekering 
worden aangedaan. De tochten starten en f inishen bij de Haestinge aan de Sportlaan in  
Sint Maartensdijk. 

Goedhart Deltatocht
STAVOORD6
GOEDHART DELTATOCHT



STAVOORD6
CULINAIRE AVOND

November

Na een succesvolle en gezellige culinaire avond in 2014 wordt ook dit jaar weer een diner 
georganiseerd. Ook dit jaar wordt weer gezocht naar een gezellige en verassende locatie.
Naast het genieten van heerlijke gerechten en dranken is er ook volop ruimte voor het nodige 
entertainment. De opbrengst van deze avond zal in zijn geheel ten goede komen aan de 
stichting StaVoord6.

Culinaire avond
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STAVOORD6
SPINNING MARATHON

In 2015 staat al weer de 5de editie van de spinningmarathon op het programma.  
Dit evenement is inmiddels een vaste waarde in ons programma en nog steeds erg populair. 
Iedereen van jong tot oud kan zich letterlijk in het zweet f ietsen tijdens de 6-uur durende 
spinningmarathon. Deze marathon wordt gehouden in Salus Healthclub te Tholen en wordt 
gekenmerkt door een erg hoog saamhorigheidsgehalte. Op de klanken van de bonkende  
beats kan iedereen haar of zijn sportieve steentje bijdragen aan de realisatie van ons huis.

27 
November

Spinningmarathon
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