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Trainen, check! Loten verkopen, check! Acties organiseren, check!

Iedereen is druk in de weer 
tijdens deze voorbereidings fase 
van Roparun 2014. Dat geldt 
voor zowel de teams als voor de 
organisatie. We doen allemaal 
ons uiterste best ook dit jaar 
weer een mooi bedrag op te 
halen voor het goede doel. Wat 
doet jouw team tijdens deze 
voorbereidings fase? 

Dagelijks krijgen wij de vraag 
van teams of wij hun acties op 
onze website willen plaatsen. 
Van een zwemmarathon tot 
nieuwslezen bij de NOS en van 
een spinningmarathon tot een 
heuse Pasta-Party. Het is leuk 

om al die verschillende soorten 
acties voorbij te zien komen en 
het enthousiasme van de teams 
te zien. Iedere keer wordt weer 
duidelijk dat teams zich enorm 
betrokken voelen bij de 
Roparun en dat zij er alles aan 
doen om het gezamenlijke doel 
te bereiken: zoveel mogelijk 
geld ophalen voor palliatieve 
zorg voor mensen met kanker 
om het leven, voor zover 
mogelijk, te veraangenamen. 
Dat blijkt ook wel uit de vele 
reserveringen van 
collectebussen. Dagelijks 
komen teams langs op het 
Roparun kantoor om 

collectebussen op te halen om 
ze vervolgens de week daarop 
weer te komen legen. Vol 
spanning wordt dan gekeken 
hoeveel geld er is opgehaald. 

De creativiteit en 
inventiviteit worden enorm 
op de proef gesteld om 
maar zoveel mogelijk 
middelen te bedenken om 
geld binnen te halen voor 
het goede doel.

Ook de organisatie zit midden in 
de voorbereidingsfase. Zo 
werken we hard om alle 
vergunningen op tijd binnen te 
hebben, vrijwilligers op de 
juiste plaatsen te krijgen en te 
inventariseren wat er allemaal 
besteld moet worden. Er zijn 
immers nog maar een kleine 
drie maanden te gaan. Het is 
een drukke, maar zeker ook 
een fantastische periode. 
Deze editie van de Ropareader 

gaat voornamelijk over alle 
voorbereidingen die wij allen 
treffen om de Roparun 2014 weer 
tot een groot succes te maken.

Veel plezier met de 
voorbereidingen en tot aan de 
start in Hamburg of Parijs!

Ben jij er al klaar voor?

Al 17 jaar een Roparunblad
De Ropareader ontstond tijdens de voorbereidingen voor de 
vijfde Roparun. Gedurende de vergaderingen kwam steeds vaker 
het idee om een eigen tijdschrift te hebben, een 
mededelingenblad.

De eerste Ropareader verscheen in 1997 
voor de zesde Roparun.

Arie Wezemer, nu nog voorlichter, maakte hem. Vanaf het 
tweede exemplaar echter, in hetzelfde jaar dus, werd de 
redactie uitgebreid met Gert van ’t Hof, toen nog werkzaam bij 
RTV-Rijnmond, tegenwoordig bij NOS Studio Sport. Vanaf dat 
tweede nummer had Gert een column in de reader. Dat bleef zo 
tot het novembernummer van 1998, toen de redactie meer 
terecht kwam bij het Roparunkantoor, maar met in de redactie 
nog steeds Gert en Arie.
De Roparun had in die tijd echter nog een ander tijdschrift: het 
Roparun-magazine. Dit blad, echt een tijdschrift, verscheen van 
1996 tot 1999. Bij de zestiende en zeventiende Roparun, in 2007 
en 2008, verscheen er ook een Roparunkrant. Deze werd 
gedrukt op krantenpapier en was eigenlijk meer een soort 
nieuwsblad voor het publiek.

Meer in deze Ropareader……. 
Je maakt kennis met Carien Aling. Zij is de nieuwe coördinator 
van de finishlocatie Coolsingel en stelt zich graag aan je voor.
Ook vind je in deze reader verschillende ingestuurde teksten van 
teams. Zij houden je graag op de hoogte van waar zij op dit 
moment mee bezig zijn. In deze editie wordt een van onze 
doelen, Stichting TIK, uitgelicht. We mochten een ochtend 
meelopen met dit mooie doel.  

Kortom: een Ropareader gericht op de voorbereidingsfase en 
leuke weetjes!



Ieder jaar weer ligt de combinatie sportieve prestatie 
en goed doel bijna naadloos naast elkaar. De lopers 
die meer dan anderhalve marathon in twee dagen 
-in estafettevorm- lopen, en het doel, dat vaak heel 
zichtbaar is. Shirts met namen of beeltenissen 
erop, termen als ‘wij lopen voor jou’, de tranen als 
die afschuwelijke ziekte waarvoor wij allemaal gaan 
wel heel dichtbij komt. En soms zelfs deelnemers 
of teamgenoten die als ultieme wens of uiterste 
prestatie de ziekte even naar de achtergrond willen 
schuiven door zich in te zetten voor de Roparun.

Zij die de Roparun niet kennen (en dat worden er 
gelukkig steeds minder) missen echt iets. Zij die 
hem wel kennen zullen dit avontuur met alles wat 
erbij hoort nooit meer vergeten.
Het is nogal wat: een team opzetten, keihard 
trainen (intervallen niet te vergeten!) zorgen voor 
goed getrainde fietsers (een onderschatte groep: 
zij leveren een topprestatie, want het valt niet mee 
om het tempo van de loper gedurende 500 km te 
moeten fietsen!), regelen van voertuigen, route 
voorbereiden, charteren van masseurs, verzorgers, 
een teamcaptain, iemand die voor het eten zorgt en 
ook nog eens proberen veel geld op te halen voor het 
goede doel. Maar als dan het moment daar is, dat 
we aan de start staan in Parijs of Hamburg en het 
grote avontuur begint, dan vergeten we alle hobbels 

heeft nog vrij lang een paar loopschoenen gehangen, 
erin geworpen door een zeer vermoeide loper-van-
het-eerste uur, begeleid door de kreet: 
“Dit nooit meer!”. Een kreet trouwens die op de 
finishlocatie van nu, de Coolsingel in Rotterdam, 
ook nog weleens gehoord wordt. Waarna de 
desbetreffende Roparunheld ook nog wel eens wil 
vragen: 
“Waar kan ik me inschrijven voor volgend jaar?” En 
dat is tekenend voor de Roparun: het is een virus, 
een verslaving. Maar een heel fijn virus en een 
heel gezonde verslaving. Roparun is een avontuur 
voor het leven en die uitdrukking kunnen we op 
twee manieren opvatten: eenmaal meegedaan heb 
je er een levenservaring bij en bovendien heb je 
meegewerkt om geld in te zamelen voor heel zieke 
mensen.
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Wie zo’n 26 / 27 jaar geleden gezegd had dat het 
geintje, de weddenschap van Peter van der Noord 
en Sjaak Bril, in 2017 nog steeds zou bestaan en 
uitgegroeid zou zijn tot een megaevenement, 
zou zonder meer zijn uitgelachen. En nu gaan we 
toch alweer voor die 26ste keer op pad, tijdens het 
Pinksterweekend 2017.

Binnen de organisatie zijn er nog maar enkelen die 
het begin hebben meegemaakt, binnen de teams is 
er misschien ook nog wel iemand te vinden die die 
allereerste Roparun ook al meedeed. Het gebeurde 
toen nog rond Hemelvaartsdag. Starten onder 
de Euromast in Rotterdam en finishen onder de 
Eiffeltoren in Parijs. Daarna naar de kleine camping 
vlakbij Parijs, waar een bescheiden feestje werd 
georganiseerd. In een boom vlakbij de Eiffeltoren en hindernissen die er in de voorbereiding waren, 

dan gaan we ervoor. En als op de grote slotavond, 
twee weken na de Roparun, tijdens een ongekend 
knalfeest het eindbedrag wordt bekendgemaakt, 
dan zien we menigeen toch een traantje wegpinken. 
Blije emotie om iets wat we met z’n allen toch maar 
weer mooi voor elkaar kregen: een topbedrag voor 
onze doelen.

Roparun, we gaan ervoor. Met z’n allen. Uit Parijs 
of uit Hamburg. En allemaal trots samenkomend op 
de Rotterdamse Coolsingel. Tweede Pinksterdag!

EEN NIEUW 
ROPARUNJAAR,   
NIEUWE KANSEN, 
NIEUWE UITDAGINGEN!  
Zesentwintig jaar Roparun. De tijd van verkennen, ontdekken en puberen is voorbij. De 

volwassenheid is al acht jaar geleden begonnen en we hebben al meer dan een kwart eeuw 

ervaring. Op naar Roparun 26! Een nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen. Meer in deze ROPAREADER

Vrijwilligers, wat zouden 
we zonder ze moeten. 
Lees op pagina 4 meer 
over deze bijzonder 
mooie groep mensen. 
Net als in voorgaande 
edities zetten we een 
doel in de spotlights. 
Deze keer is de eer aan 
Stichting Haarwensen  
op pagina 6 en 7. Op 
pagina 10 en 11 lees je 
het verhaal van Mandy, 
24 jaar. Zij kreeg in 2015 de diagnose lymfeklierkanker 
en neemt in 2017 voor het eerst deel aan de Roparun. 

Dit en natuurlijk heel veel meer in deze Ropareader.
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Trainen, check! Loten verkopen, check! Acties organiseren, check!

Iedereen is druk in de weer 
tijdens deze voorbereidings fase 
van Roparun 2014. Dat geldt 
voor zowel de teams als voor de 
organisatie. We doen allemaal 
ons uiterste best ook dit jaar 
weer een mooi bedrag op te 
halen voor het goede doel. Wat 
doet jouw team tijdens deze 
voorbereidings fase? 

Dagelijks krijgen wij de vraag 
van teams of wij hun acties op 
onze website willen plaatsen. 
Van een zwemmarathon tot 
nieuwslezen bij de NOS en van 
een spinningmarathon tot een 
heuse Pasta-Party. Het is leuk 

om al die verschillende soorten 
acties voorbij te zien komen en 
het enthousiasme van de teams 
te zien. Iedere keer wordt weer 
duidelijk dat teams zich enorm 
betrokken voelen bij de 
Roparun en dat zij er alles aan 
doen om het gezamenlijke doel 
te bereiken: zoveel mogelijk 
geld ophalen voor palliatieve 
zorg voor mensen met kanker 
om het leven, voor zover 
mogelijk, te veraangenamen. 
Dat blijkt ook wel uit de vele 
reserveringen van 
collectebussen. Dagelijks 
komen teams langs op het 
Roparun kantoor om 

collectebussen op te halen om 
ze vervolgens de week daarop 
weer te komen legen. Vol 
spanning wordt dan gekeken 
hoeveel geld er is opgehaald. 

De creativiteit en 
inventiviteit worden enorm 
op de proef gesteld om 
maar zoveel mogelijk 
middelen te bedenken om 
geld binnen te halen voor 
het goede doel.

Ook de organisatie zit midden in 
de voorbereidingsfase. Zo 
werken we hard om alle 
vergunningen op tijd binnen te 
hebben, vrijwilligers op de 
juiste plaatsen te krijgen en te 
inventariseren wat er allemaal 
besteld moet worden. Er zijn 
immers nog maar een kleine 
drie maanden te gaan. Het is 
een drukke, maar zeker ook 
een fantastische periode. 
Deze editie van de Ropareader 

gaat voornamelijk over alle 
voorbereidingen die wij allen 
treffen om de Roparun 2014 weer 
tot een groot succes te maken.

Veel plezier met de 
voorbereidingen en tot aan de 
start in Hamburg of Parijs!

Ben jij er al klaar voor?

Al 17 jaar een Roparunblad
De Ropareader ontstond tijdens de voorbereidingen voor de 
vijfde Roparun. Gedurende de vergaderingen kwam steeds vaker 
het idee om een eigen tijdschrift te hebben, een 
mededelingenblad.

De eerste Ropareader verscheen in 1997 
voor de zesde Roparun.

Arie Wezemer, nu nog voorlichter, maakte hem. Vanaf het 
tweede exemplaar echter, in hetzelfde jaar dus, werd de 
redactie uitgebreid met Gert van ’t Hof, toen nog werkzaam bij 
RTV-Rijnmond, tegenwoordig bij NOS Studio Sport. Vanaf dat 
tweede nummer had Gert een column in de reader. Dat bleef zo 
tot het novembernummer van 1998, toen de redactie meer 
terecht kwam bij het Roparunkantoor, maar met in de redactie 
nog steeds Gert en Arie.
De Roparun had in die tijd echter nog een ander tijdschrift: het 
Roparun-magazine. Dit blad, echt een tijdschrift, verscheen van 
1996 tot 1999. Bij de zestiende en zeventiende Roparun, in 2007 
en 2008, verscheen er ook een Roparunkrant. Deze werd 
gedrukt op krantenpapier en was eigenlijk meer een soort 
nieuwsblad voor het publiek.

Meer in deze Ropareader……. 
Je maakt kennis met Carien Aling. Zij is de nieuwe coördinator 
van de finishlocatie Coolsingel en stelt zich graag aan je voor.
Ook vind je in deze reader verschillende ingestuurde teksten van 
teams. Zij houden je graag op de hoogte van waar zij op dit 
moment mee bezig zijn. In deze editie wordt een van onze 
doelen, Stichting TIK, uitgelicht. We mochten een ochtend 
meelopen met dit mooie doel.  

Kortom: een Ropareader gericht op de voorbereidingsfase en 
leuke weetjes!
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In 2013 zijn een tiental basisscholen in West Zeeuws-Vlaanderen een initiatief begonnen om 
voor de Roparun teams met deelnemers uit Zeeuws-Vlaanderen sponsorgeld in te zamelen. 
Zij doen dit door de Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen te lopen. Teams van ongeveer 8 
kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen en de brugklassen van het voortgezet 
onderwijs, lopen op één dag een estafette van ongeveer 60 kilometer door de streek. 

M I N I - R O P A R U N
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V R I J W I L L I G E R S

ZIJ NOEMEN HUN MEDE-
VRIJWILLIGERS NIET VOOR NIETS 

‘HUN ROPARUNFAMILIE’. 

Z IJ  GAAN DE UITDAGING AAN:  

RENNEN VOOR HUN LEVEN!

Onderweg doen ze de dorpen van de deelnemende 
scholen aan. In de jaren na 2013 (die eerste keer met 
zo’n 20 teams) is de Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen 
uitgegroeid tot een ‘waarlijk’ evenement met meer dan 
70 teams! Op de dag van de Mini-Roparun zijn meer dan 
500 lopertjes en meer dan 200 vrijwilligers/begeleiders 
onderweg. De Mini-Roparun wordt door hen unaniem als 
een feest ervaren en onder de deelnemers heerst een soort 
‘Mini-Roparunvirus’. Het unieke van deze Mini-Roparun is 
dat het de opzet heeft van de ‘echte’ Roparun: een route 
dwars door de streek, teams die om de beurt starten en 
begeleid worden door twee fietsers en twee auto’s, en die 
na zo’n 6 uur onderweg te zijn geweest feestelijk finishen 
in Oostburg of Terneuzen. Tegelijkertijd benadert de 
organisatie van deze Mini-Roparun instellingen in de regio 
met de vraag of Roparun iets voor hen kan betekenen. Zo 
heeft Stichting Roparun de afgelopen vier jaar voor meer 
dan € 40.000 euro aan projecten in Zeeuws-Vlaanderen 
ondersteund.

Vanwege het grote succes en het terugkerende karakter 
van de Mini-Roparun, heeft de organisatie twee jaar 
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geleden besloten de stichting ´Mini-Roparun Zeeuws-
Vlaanderen’ op te richten. Zo kan het evenement op een 
meer professionele manier worden georganiseerd en 
blijft de continuïteit gewaarborgd.

Op 12 mei 2017 wordt voor de 5e keer de Mini-Roparun 
Zeeuws-Vlaanderen in de gemeente Sluis gehouden (en 
op 19 mei voor de 2e keer in de gemeente Terneuzen). De 
jubileumeditie in de gemeente Sluis willen ze een extra 
dimensie geven door ook landelijke teams, die meedoen 
aan de Roparun, uit te nodigen om als training deel te 
nemen aan de Mini-Roparun (met 4 lopers aan de ronde 
van 60 kilometer; met 8 lopers aan de dubbele afstand). 
In de regio is zo nodig volop gelegenheid om ook een 
nacht door te brengen. De stichting zal de teams daarbij 
ondersteunen.

Wil je meer lezen over dit evenement? 
Kijk dan op www.miniroparunzvl.nl of volg ze via 
www.facebook.com/miniroparunzvl. Voor meer informatie 
kun je ook een mail sturen naar info@miniroparunzvl.nl. 

VRIJWILLIGERS,
MOOIE MENSEN

Een Roparun zonder vrijwilligers, dat is gewoonweg onmogelijk! Vrijwilligers zijn 

de drijvende kracht achter de Roparun. Wat een mooie groep mensen is dit. Een 

groep mensen die zich belangeloos inzet voor het goede doel. 

Ruim 450 Roparun vrijwilligers, in allerlei vormen en 
maten. Zo verschillend, maar toch ook zo hetzelfde. 
Ze zetten zich namelijk allemaal in voor het doel 
van Roparun met dat ene motto in hun achterhoofd: 
“Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen 
meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. Vaak 
zetten vrijwilligers zich in voor Roparun omdat zij een 
naaste hebben verloren aan kanker. Vrijwilligers 
steunen elkaar onderling en bouwen op deze manier 
een hechte band op. Zij noemen hun medevrijwilligers 
niet voor niets ‘hun Roparunfamilie’. 

Tijdens het Roparunweekend herken je vrijwilligers 
aan hun blauwe organisatiekleding. Zij zorgen er het 
gehele Pinksterweekend voor dat het de teams aan 
niets ontbreekt. Je ziet ze vanaf de start tot aan de 
finish. Zo staan ze o.a. achter het buffet tijdens de 
pasta-party op de starts, bemannen de checkpoints 
en moedigen je aan wanneer je er als team even 
helemaal doorheen zit. 

Sommige vrijwilligers zijn alleen tijdens het 
Roparunweekend actief, maar er zijn ook vrijwilligers 
die zich het hele jaar voor de Roparun inzetten. Zij 
zijn aanwezig bij de teambijeenkomsten waar zij 
presentaties geven, reizen af naar Hamburg en 
Parijs om de meest prachtige en veilige routes uit te 
stippelen en zij zorgen voor een onvergetelijke dag 
voor zieke kinderen tijdens de Roparun Kinderdag. 
Dit alles doen zij met heel veel passie en plezier. 
Aan alles wat zij doen kun je zien dat zij Roparun een 
warm hart toedragen. 

Vrijwilligers van Roparun, een mooie groep mensen 
waar wij als organisatie ontzettend blij en ongelofelijk 
trots op zijn!

“Vrijwilligers, de volwassen versie van goede feeën”
 –Loesje
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R O P A D O E L

Iedere keer weer horen of lezen we over soms ontroerende 
acties van vaak nog jonge meisjes die hun prachtige, 
lange haar laten afknippen om er een pruik van te laten 
maken voor zieke kinderen. Vooral op de social media, 
zoals Facebook, komen we foto’s tegen van voor en na 
de knipbeurt. Maar ook de lokale pers en schoolkranten 
ruimen vaak een plekje in voor dit soort acties.

“EN ALS ZE NA DE AANVANKELIJKE 
ONZEKERHEID IN DE SPIEGEL 

KIJKEN EN ZIEN DAT KORT HAAR OOK 
BEST MOOI IS, KOMT OOK DE TROTS”

Patricia Burggraaf van de Stichting Haarwensen krijgt 
natuurlijk heel veel met deze kinderen te maken. Waarom 
geven meisjes hun lange haar op voor zo’n mooi doel? En 
je ziet vaak dat meer meisjes uit één klas, of uit dezelfde 
omgeving, dat doen. Is dat een soort concurrentie? 
Patricia: “Nee, ik wil het geen concurrentie noemen. 
Kinderen worden door elkaar geïnspireerd. Ze worden 
eigenlijk ook aangezet na te denken over leeftijdgenoten 
die hun haar door ziekte verloren en ze willen helpen. 
En als ze na de aanvankelijke onzekerheid in de spiegel 
kijken en zien dat kort haar ook best mooi is, komt ook 
de trots. Trots dat ze iets hebben kunnen betekenen. Hun 
haar wordt gewaardeerd. Het is anders dan geld geven 
voor een goed doel. Geld zie je niet, het resultaat van hun 
bijdrage is wel zichtbaar”.

Veel kinderen die als gevolg van een medische behandeling 
of een andere oorzaak kaal zijn of worden, zouden er alles 
voor over hebben om weer met een volle haardos door het 
leven te kunnen.

Stichting Haarwensen zorgt ervoor dat deze kinderen 
een pruik van echt haar kunnen dragen. Zonder dat daar 
kosten aan verbonden zijn voor de ouders. Stichting 
Haarwensen is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die 
door medische behandelingen of een andere vorm van 
alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een 
haarwerk of pruik.

De Stichting Haarwensen is volkomen afhankelijk van 
giften. Niet alleen van haardonaties, maar zeker ook van 
financiële steun. Vandaar dat de steun van onder andere 
de Roparun in grote dank wordt aanvaard. En Roparunners 
zijn er op hun beurt trots op ook aan dit mooie doel een 
bijdrage te kunnen leveren.

Veel kinderen die als gevolg van een behandeling of een andere oorzaak kaal zijn of 

worden, zouden er alles voor over hebben om weer met een volle haardos door het leven 

te kunnen. Maar goede haarwerken en pruiken zijn vaak onbetaalbaar en er wordt slechts 

een klein deel door de verzekering vergoed. Stichting Haarwensen wil deze kinderen de 

keuze bieden uit een grote collectie pruiken van hoge kwaliteit, zonder dat daaraan voor 

hen kosten verbonden zijn.

EEN DOEL ZONDER
KOPZORGEN



de jaren heen een van de hoofddoelen van Roparun 
geweest omdat we ons heel goed realiseren dat ze 
een ontzettend belangrijke functie vervullen. Dat er 
nu ook een mooi hospice in Barendrecht is, vinden 
we extra bijzonder omdat Barendrecht een speciale 
plaats inneemt in de Roparun geschiedenis. Zo 
komen bijvoorbeeld de beide Roparun routes uit 
Hamburg en Parijs in Barendrecht samen.” 

Aangezien Roparun ook doelen ondersteunt in 
België (en Duitsland en Frankrijk) past dit project 
prima binnen de doelstelling van Roparun. Yvonne 
de Boer, voorzitter van Stichting Haarwensen, gaf 
aan zeer blij te zijn met de nieuwe ondersteuning 
door Roparun. In het verleden steunde Roparun 
namelijk al een flink aantal pruiken voor kinderen 
in Nederland.

Een tweede doel dat werd uitgelicht, was het 
hospice de Reiziger in Barendrecht. Sinds dit jaar 
is het hospice in Barendrecht geopend en Roparun 
ondersteunde de inrichting voor een bedrag van 
375.000 euro. Een hospice biedt mensen in de 
terminale fase een plek om te sterven, omdat dit 
soms niet in het ziekenhuis of het eigen huis kan 
gebeuren. Michael Beenhakker: “Hospices zijn door 
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Deze Doelenavond was het onder andere de 
beurt aan Stichting Haarwensen, die naast hun 
ondersteuning van pruiken voor kinderen in 
Nederland die hun haar verliezen door chemo, nu 
ook pruiken gaan leveren aan kinderen in België. 

Zo’n anderhalf jaar geleden is het bestuur van 
Stichting Roparun Palliatieve Zorg begonnen om te 
bekijken of er projecten kunnen worden ondersteund 
die eigenlijk nog niet eerder zijn ondersteund. 
Om tot deze nieuwe ondersteuning te komen, zijn 
gesprekken gevoerd met allerlei organisaties die 
op het gebied van palliatieve zorg toonaangevend 
zijn. Uit die gesprekken zijn veel ideeën gekomen 
en ook al een aantal concrete projecten. Een van die 
projecten, namelijk ondersteuning aan Stichting IPSO 
inloophuizen voor de opleiding van vrijwilligers, is 
ook tijdens de Doelenavond gepresenteerd. Directeur 
Sonja Robben gaf aan dat met deze ondersteuning 
Roparun ervoor zorgt dat mensen die in Nederland 
een inloophuis binnenlopen, verzekerd zijn van de 
beste zorg. “En dat is iets waar we met z’n allen trots 
op mogen zijn”, aldus Beenhakker.

Het hoogtepunt van de avond, die door Roparun 
vrijwilliger Wim Helmer aan elkaar wordt gepraat, is 
toch wel de bekendmaking van de Roparunnersteden 
van 2016. Voor iedere route kiezen de deelnemende 
teams hun favoriet die zich dan uiteindelijk 
Roparunnerstad van 2016 mag noemen. Op de route 
vanuit Hamburg ging de titel naar Zutphen, gevolgd 
door Ede en Almelo. Op de route vanuit Parijs ging 
de titel naar Zele, gevolgd door Oud-Beijerland en 
Ossendrecht. De winnende doorkomsten waren 
vanzelfsprekend zeer blij de titel weer een jaar te 
mogen dragen. 

Op vrijdagavond 7 oktober vond in Rotterdam de Roparun Doelenavond van 2016 plaats. De 

Doelenavond is in het leven geroepen om de door Roparun ondersteunde doelen, die vaak door 

vrijwilligers worden gerund, een leuke avond te bieden. Daarnaast worden ook een aantal doelen 

die het afgelopen jaar zijn ondersteund, onder de aandacht gebracht. Roparun directeur Michael 

Beenhakker: “Op deze manier kunnen we aan onze genodigden (doelen, doorkomstgemeenten 

en deelnemers) laten zien wat we met de opbrengst van de Roparun doen.”

D O E L E N A V O N D

Yvonne de Boer (r) van Stichting Haarwensen

Dhr. Warnaar (r) van hospice de Reiziger

DE ROPARUN    DOELENAVOND 
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M I J N  V E R H A A L

“Mijn naam is Mandy Velthuijzen. Ik ben 24 jaar en woon 
samen met mijn ouders en broertje in Hellevoetsluis. 
Eind november 2015 stapte ik in de snelste en engste 
achtbaan ooit. Na een week flinke griep was ik het 
thuiszitten zat en ging ik weer aan het werk. Nog geen 
dag later kreeg ik een bult bij mijn sleutelbeen. Mijn 
sleutelbeen en hals begonnen steeds meer pijn te 
doen. Op aanraden van een collega ben ik toch naar 
de huisarts gegaan. Ik werd direct doorverwezen naar 
het ziekenhuis voor een echo. Diezelfde middag kreeg 
ik te horen dat ik terug moest naar het ziekenhuis voor 
verder onderzoek. Na bloedonderzoek, een operatie 
en scans kreeg ik 12 december 2015 de diagnose 
lymfeklierkanker. Ik heb gehuild toen ik te horen kreeg 
dat ik het stempel kankerpatiënt opgedrukt kreeg. 
Hierna heb ik alle emoties aan de kant gezet en heb 
ik geen beslissingen genomen op basis van emoties. 
Dit had ik geleerd toen ze bij mijn broertje in 2011 een 
hersentumor constateerden. 

Op vrijdag kreeg ik de uitslag en de dinsdag daarop 
zat ik in de Daniel den Hoedkliniek. Mijn behandeling 
bestond uit 8 chemokuren en 15 bestralingen. Voor de 
chemokeuren kreeg ik nog de kans om mijn eicellen in 
te vriezen (IVF). Eigenlijk wilde ik deze stap overslaan, 
zodat ik zo snel mogelijk met de chemotherapie kon 
beginnen. Dat monster moest namelijk mijn lichaam 
uit en het liefst zo snel mogelijk. Toch heb ik de keuze 
gemaakt om eicellen in te vriezen, zodat ik later 
geen spijt zou krijgen. Het IVF-traject leverde helaas 
een negatief resultaat op. Na dit traject kon mijn 
behandeling eindelijk beginnen.

“HET KLONK ALLEMAAL ENGER 
DAN DAT HET WAS”

Gelukkig heb ik niet heel veel last gehad van 
bijwerkingen. Het vervelendste was de aderpijn. Om 
deze pijn te voorkomen heb ik een port-a-cath* laten 
plaatsen. Wat een verademing was dat! Mijn haaruitval 
begon later dan dat ze voorspeld hadden. Mijn pruik 
heb ik vaak op gehad. Hierdoor was ik weer mezelf 
en niet meer de patiënt. De 15 bestralingen waren zo 
voorbij. Het klonk allemaal enger dan dat het was. 
Na een heftige periode kreeg ik in september een 
goede uitslag, de kanker was mijn lichaam uit. Na dit 
goede nieuws hebben mijn vriend en ik een groot feest 
gegeven om met al onze dierbaren het leven te vieren. 

Het moeilijkste van deze periode vond ik het thuiszitten. 
Iedereen ging leuke dingen doen terwijl ik thuis 
zat. Gelukkig hoefde ik mij niet te vervelen. In 2014 

Team Tennis Runners TCK.

Mandy Velthuijzen

heeft mijn schoonzus namelijk deelgenomen aan de 
Roparun. Uiteraard stond ik ze op te wachten bij de 
finish. Zoveel verdrietige verhalen, maar gelukkig 
ook mooie verhalen. Ik kwam die middag thuis en 
stelde aan mijn vader, moeder en broertje voor om 
een team op te richten. Zij waren gelijk enthousiast 
en we zijn toen begonnen om teamleden te zoeken. In 
een korte periode hadden we het team al bij elkaar: 
Team Tennis Runners TCK. Allemaal vrienden van 
Tennisclub de Kooistee. Omdat ik eind 2015 zelf één 
van de kankerpatiënten werd waar de Roparun voor 
gelopen wordt, hebben we onze deelname een jaar 
opgeschoven zodat ik mijn behandelingen kon volgen 
en kon herstellen. Daarnaast hadden we nog meer 
tijd om ons goed voor te bereiden. 

Nu is het dan eindelijk echt zover. Op 3 juni 2017 
starten wij met teamnummer 167 in Parijs voor ons 
avontuur voor het leven. Dankzij ervaringen van 
familie en vrienden hebben wij ons plan uitgestippeld 

en zijn we in mei 2016 naar Parijs gereden om de start 
aldaar mee te maken. Tevens mochten we in mei 2016 
in de Roparun VIP-tent bij de finish op de Coolsingel 
aanwezig zijn. Wat een happening! Inmiddels hebben 
we al mooie activiteiten gepland om geld in te zamelen. 
Als ik maar eventjes met de Roparun bezig ben geweest, 
lig ik te stuiteren in m’n bed. Ik heb het Roparunvirus te 
pakken. Team 167 komt eraan!”

Ik weet als geen ander hoe het is om gesteund te worden 
in deze periode. Het is waanzinnig dat Stichting Roparun 
zich inzet om kankerpatiënten een moment van geluk te 
laten ervaren.

*Een port-a-cath is een kleine injectiekamer, een soort 
dop die onder de huid wordt geplaatst. Via een port-
a-cath is het laten instromen van medicijnen minder 
gevoelig en pijnlijk. www.borstkanker.nl

Cock Velthuijzen, teamcaptain van team 167 - Tennis Runners TCK, is al 35 jaar getrouwd 

met Jannie. Samen hebben zij twee kinderen, dochter Mandy en zoon Tim. Allebei zijn 

zij getroffen door de ziekte kanker. Tim is in 2011 geopereerd aan een hersentumor. 

Inmiddels gaat het gelukkig goed met hem en kan hij weer van het leven genieten. Mandy 

kreeg eind 2015 te horen dat ze lymfeklierkanker had. Voordat Mandy ziek werd, hadden 

ze het besluit genomen om aan de Roparun deel te nemen en hadden ze binnen ‘no time‘ 

een team bij elkaar. 

MIJN VERHAAL…



K I N D E R D A G

was dit uitgegroeid tot 333 teams met Hamburg 
als extra vertreklocatie. Ook heeft hij talloze goede 
doelen blij mogen maken met een financiële bijdrage 
van Roparun. 
Zijn bevlogenheid en betrokkenheid gaan we zeker 
missen. We wensen Michael veel succes voor de 
toekomst!

We willen Michael bedanken voor zijn enorme inzet 
voor de Roparun: eerst als deelnemer, sinds 2007 
als medewerker op kantoor en de laatste vijf jaar 
als directeur. Hij heeft met hart en ziel gewerkt 
aan de ontwikkeling van Roparun. Toen hij begon 
als directeur had de Roparun 275 teams en één 
vertreklocatie, Parijs. Bij de laatste jubileumeditie 

VERTREK DIRECTEUR 
STICHTING ROPARUN 
Per 3 december stopt onze directeur Michael Beenhakker bij Stichting Roparun. 

Michael heeft negen jaar bij ons gewerkt. 
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N I E U W S

de kindjes door alle enthousiaste inspanningen, maar we 
zagen ook witte gezichtjes van de vermoeidheid. Daardoor 
besef je des te meer waarvoor we deze dag elk jaar 
opnieuw organiseren. Het was een fantastische middag, 
voor zowel jong als oud. Een dag waar we als organisatie 
ontzettend trots op zijn!

Zondag 4 september 
was het zover. Onze 
boot meerde aan in 
Schiedam. Daar hebben 
onze vrijwilligers samen 
met de Roparunvogel, 
onze ambassadeur Nelli 
Cooman en Clown Shorty 
de kinderen uit het Sophia 
Kinderziekenhuis in 
Rotterdam en het Prinses 
Máxima Centrum voor 

Kinderoncologie in Utrecht een hartelijk welkom aan 
boord geheten. 

De kinderen hebben de hele middag niet stil gezeten. Dat 
kan ook niet anders met zo’n vol programma. De jongens 
en meisjes liepen vrolijk rond van fee tot slang. Je kon het 
zo gek niet bedenken. Bijna iedereen wilde geschminkt 
worden. De popcornautomaat draaide op volle toeren 
en de kinderen konden de hele middag oer-Hollandse 
spelletjes spelen waarmee ze leuke prijzen konden 
winnen. De DJ zorgde voor de lekkere beats en uiteraard 
mocht de polonaise ook niet ontbreken. Aan activiteiten 
dus geen gebrek! 

De Roparun Kinderdag eindigt voor de kinderen met 
een heerlijke maaltijd van frietjes en snacks en voor de 
volwassenen is gezorgd voor een lekker buffet. Aan het 
einde van de middag zagen we de vele rode wangetjes van 

De Roparun Kinderdag… een van de mooie doelen van Roparun. Ieder jaar worden kinderen 

uit kinderziekenhuizen uitgenodigd om samen met hun ouders, broertjes en zusjes een 

leuke dag te beleven. De Kinderdag vindt plaats op een boot die tijdens de Wereldhavendagen 

door de haven van Rotterdam vaart. Even niet ziek zijn maar gewoon kind, daar gaat het om!

ROPARUN KINDERDAG

Hoofdsponsor
• Hot ITem

Sponsor Plus
• Advanced Track & Trace
• Creative Technology Holland
• Incomed B.V.
• Het Welzijnswarenhuis

Sponsor
• ANWB Wegenwacht
• Buko Infrasupport
• CoachR
• Contec BV
• Javra Software B.V.
• Rogam B.V.

Basis Sponsor
• BCC Elektro-speciaalzaken B.V.
• Bureau Verhulst en van der Pol B.V.
• GPS Buddy
• Octopus Promotions
• Studio New Media
• Sysmex

Supporter
• Defibtech Lifeline AED
• Ondernemingsvereniging Vijfsluizen
• Reisburo Kijne
• Safety-Fire Brandbeveiliging B.V.
• Uniper
• Quinton Brandveiligheid BV

Roparun 2017 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij:



De vakantiebungalows zijn een doel van Stichting 
Roparun zelf. De reserveringen worden gedaan 
via het Roparun kantoor. Dagelijks stromen de 
aanvragen binnen vanuit de ziekenhuizen uit heel 
Nederland. Op die momenten besef je hoeveel 
mensen er de ziekte kanker hebben. Je wordt weer 
even met je neus op de feiten gedrukt. Als je een 
patiënt spreekt om een bungalow te reserveren, 
omdat ze in de laatste fase van haar leven verkeert 
en graag nog een laatste keer met haar man en 
kinderen op vakantie wilt, is het slikken. Wanneer je 
dan 4 weken later een bedankkaartje ontvangt van 
deze patiënt met de boodschap dat het hele gezin 
ontzettend heeft genoten van het weekje weg, weet 
je waar je het voor doet. Daar krijg je een warm 
gevoel van. Dat maakt je een trotse Roparunner!

Even een week niet ziek zijn, geen ziekenhuisbezoeken, kostbare tijd doorbrengen met je 

gezin. In Zeeland, Drenthe, Limburg, Voorne-Putten of misschien toch Volendam. Voor 

heel veel mensen is dit niets bijzonders. Toch is het voor mensen die kanker hebben 

vaak een geschenk uit de hemel. Een weekje kosteloos genieten in een van de Roparun 

Vakantiebungalows. Een doel waar wij trots op zijn!
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R O P A C O L U M N c o l u m n

En dan wordt het weer oktober, de dagen worden 
korter, de lange broek wisselt de korte broek 
steeds vaker af en ik moet weer aan de bak. 
Voorbereidingen treffen voor de teambijeenkomst 
en artikelen aanleveren voor de Ropareader: het 
is weer begonnen. Na 26 jaar geeft het nog altijd 
een goed gevoel.

We gaan er weer voor, want voor je er erg in hebt 
zijn we weer op weg vanuit Parijs of Hamburg 
voor dat prachtige loopevenement. Even aftellen 
nog: Kerst, Nieuwjaar, carnaval, Pasen, Roparun. 
Tot die tijd moet er weer heel veel gebeuren. 
Al onze vrijwilligers en zeker onze mensen op 
kantoor werken naar die climax toe. Allemaal 
even gedreven en allemaal met datzelfde doel: 
een prachtige Roparun organiseren en daarmee 
zoveel mogelijk geld ophalen voor de zieke 
medemens. Het Roparunseizoen is begonnen en 
ik ben er blij mee!

Ik vraag me trouwens af of er nog teamleden zijn 
die ook vanaf die eerste Roparun meegaan. Die 
al die mooie anekdotes in hun hoofd hebben. Die 
zich nog Roparuns herinneren waar we elkaar 
allemaal kenden. Duizenden herinneringen. En 
met Pinksteren 2017 voegen we er daar weer een 
paar aan toe.
Ik hoop dat we allemaal weer een mooi 
Roparunjaar tegemoet gaan. Veel succes 
iedereen!

Arie Wezemer, persvoorlichter

W E  G A A N 
B E G I N N E N . . .
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V A K A N T I E B U N G A L O W S

Het begint zo’n beetje begin juli. Ach, vakantie 
houden is heerlijk, ik geniet van het mooie weer 
(als dat er is), van het lange licht, van het dragen 
van luchtige zomerkleding, van de vogeltjes, 
het groen, het buiten zijn, van… nou ja, van de 
zomer dus. En toch, toch mis ik iets. Het is 
ineens een beetje stiller. Er is even wat minder 
te doen voor de Roparun. Minder bezoekjes 
aan teams en/of doelen, minder telefoontjes, 
nauwelijks vergaderingen, geen komende 
teambijeenkomst en geen deadlinedruk voor een 
Ropareader. Dat is wel even fijn, maar het geeft 
ook afkickverschijnselen. Ik vind het lekker om 
een vrij drukke agenda te hebben (vrees niet: niet 
alleen met Roparun activiteiten) en om wat druk 
op de ketel te hebben. 

G R O E T E N  U I T 
V O L E N D A M !



Zijn onze doelen ook jouw doelen? Wil jij Stichting Roparun ondersteunen zodat er nog meer zaken 

kunnen worden gerealiseerd? Doe een donatie, laat je voorlichten over onze sponsormogelijkheden 

of word lid van ‘Roparun Friends’!

Stichting Roparun • Jan van Galenstraat 40, 3115 JG Schiedam
Tel: 010 - 434 11 65 • Fax: 010 - 434 86 22 • info@roparun.nl • www.roparun.nl
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De Ropareader is een uitgave 
van Stichting Roparun

jan van galenstraat 40
3115 jg  schiedam
telefoon: 010 – 434 11 65
Fax:  010 – 434 86 22
E-mail:  info@roparun.nl
web:  www.roparun.nl
Bank: 46.62.78.330
iBan: nl36aBna0466278330
Bic: aBnanl2a

 www.facebook.com/Roparun
 www.twitter.com/stg_Roparun
 www.instagram.com/Roparun     
 www.pinterest.com/stgroparun
  www.linkedin.com/ 
stichting-roparun

  www.youtube.com/ 
stichtingroparun

SPONSORACqUISITIE 
vERRICHT DOOR NORTHSIDE 
CONSULT Bv:

telefoon: 0187 – 642979
mobiel: 06 – 53142432
E-mail: w.noordzij@roparun.nl 

 www.twitter.com/sponsorbroker
 www.linkedin.com/in/northside

HUISSTIJL EN vORMGEvING: 
immits, Rotterdam

OPMAAK EN DRUK: 
mediacenter Rotterdam

AFWERKING: 
mediacenter Rotterdam

OPLAGE:
25.000 exemplaren

niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen, op welke manier dan 
ook, zonder toestemming van de 
Roparun-organisatie.

ROPARUN EN 
HET CBF-KEUR

sinds 1996 verleent het cBF een 
keurmerk aan fondsenwervende 
instellingen. Elk fonds dat 
in aanmerking wil komen 
voor een cBF-Keur moet aan 
dezelfde criteria voldoen en 
dezelfde procedure doorlopen. 
Fondsenwervende instellingen 
moeten minimaal drie jaar als 
zodanig actief zijn in nederland. het 
keurmerk wordt afgegeven voor een 
periode van 3 jaar, waarbij jaarlijks 
wordt getoetst of de organisatie nog 
aan de gestelde criteria voldoet. 
het cBF heeft een licentie van de 
Raad voor accreditatie voor het 
verstrekken van het  
cBF-Keur.

mEER wEtEn OvER 
hEt cBF-KEuR?
Kijk op www.cbf.nl

COLOFON

Ja! Ik wil Stichting Roparun steunen!
Zijn onze doelen ook jouw doelen? Wil jij Stichting Roparun ondersteunen zodat er nog meer 
zaken kunnen worden gerealiseerd? Schenk een donatie, laat je voorlichten over onze 
 sponsormogelijkheden of word lid van “Roparun Friends”! 

  Ik word lid van “Roparun Friends” tot wederopzegging en 

ontvang jaarlijks automatisch een factuur van 60,50 euro. 

(Indien je geen lid meer wil zijn, kun je dit kenbaar maken 

door een e-mail te sturen naar info@roparun.nl. Wij halen 

je dan uit ons “Roparun Friends” bestand.)*

  Ik word éénmalig lid van “Roparun Friends” en ontvang  

een factuur voor 60,50 euro*

  Ik wil een donatie doen van euro en ontvang  

daarvoor graag een betalingsbevestiging.*

  Ik wil meer informatie over sponsormogelijkheden.*

*s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

Dit formulier s.v.p. per post retourneren of mailen naar 
info@roparun.nl.

Naam: dhr. / mevr.**

Bedrijf: 

Adres: 

Postcode/Plaats:

Telefoon: 

E-mail:  

Datum:  Handtekening:  

Stichting Roparun • Jan van Galenstraat 40, 3115 JG Schiedam
Tel: 010 - 434 11 65 • Fax: 010 - 434 86 22 • info@roparun.nl • www.roparun.nl
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EEn avOntuuR vOOR hEt lEvEnROPaRUN

Roparunners over de Wereld
Deze keer brengen we in de rubriek ‘Roparunners over de Wereld’ een bezoek aan 

Sydney en Spitsbergen. 

Eind november 2013 is Susanne van der 
Linden, deelnemer Team 53 Running Team 
Zundert, gaan backpacken in Australië. In 
Sydney heeft zij een pittige fietstocht 
gemaakt, waar de heuvels net iets zwaarder 
zijn dan tijdens de Roparun. Een goede 
oefening dus.  Als beloning kreeg zij een 
fantastisch uitzicht over de skyline van 
Sydney… Een mooie gelegenheid om de 
Ropareader te lezen!

In juni verschijnt team 53 voor het eerst aan 

de start in Hamburg, waar Susanne op de 
fiets de lopers zal begeleiden. Haar doel is 
om de Roparun 2015 af te leggen als loper!

Op de tweede foto zien we Lourens 
Meeuwsen in de sneeuw. Lourens is 
teamcaptain en loper van team 325 Politie 
Midden-Nederland en heeft vorig jaar een 
bezoek gebracht aan Spitsbergen, een eiland 
ver boven de poolcirkel!.

Uiteraard mocht het Roparun T-shirt niet 

ontbreken. Het was hem iets te koud om aan 
te trekken, dus heeft hij het als mascotte 
gebruikt op zijn sneeuwscooter…

En natuurlijk valt er ook wat te winnen:  
Als jouw foto in de Ropareader wordt 
geplaatst, krijg je van ons een leuke 
attentie, het Roparun “Fan van” T-shirt! 
We zijn natuurlijk benieuwd naar de 
 volgende foto’s… Wie gaat ons  verrassen? 
Stuur de foto’s naar info@roparun.nl

**s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

 
Ik  wil  St ichting Roparun steunen!

*a.u.b. aankruisen wat van toepassing is

Ik word lid van ‘Roparun Friends’ tot wederop-
zegging en ontvang jaarlijks automatisch een 
factuur van 60,50 euro. (Indien je geen lid meer 
wil zijn, kun je dit kenbaar maken door een 
e-mail te sturen naar info@roparun.nl. Wij ha-
len je dan uit ons ‘Roparun Friends’ bestand.)*

Ik word éénmalig lid van ‘Roparun Friends’ en 
ontvang een factuur van 60,50 euro.*

Ik wil een donatie doen van ................ euro en 
ontvang daarvoor graag een betalingsbevesti-
ging.*

Ik wil meer informatie over sponsormogelijk-
heden.*

a.u.b.

a.u.b.

COLOFON
De Ropareader is een uitgave van 
Stichting Roparun

Jan van Galenstraat 40 
3115 JG Schiedam
Telefoon:  010 – 434 11 65
Fax:  010 – 434 86 22
E-mail: info@roparun.nl 
Web:  www.roparun.nl
Bank: 46.62.78.330
IBAN: NL36ABNA0466278330 
Bic:  ABNANL2A

 www.facebook.com/
 Roparun
 www.twitter.com/
 Stg_Roparun 
 www.instagram.com/ 
 Roparun 
 www.pinterest.com/
 stgroparun 
 www.linkedin.com/
 stichting-roparun 
 www.youtube.com/ 
 stichtingroparun

REDACTIE
Roparun kantoor en vrijwilligers

ART DIRECTION & OPMAAK
Job Hugenholtz
Qliq Media Group

FOTO’S: 
Roparun fototeam, www.photoos.net

AFWERKING:
Qliq Media Group

OPLAGE: 
15.000 exemplaren

Niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen, op welke manier 
dan ook, zonder toestemming van 
de Roparun-organisatie.

ROPARUN EN HET CBF-KEUR

sinds 1996 verleent het CBF een 
keurmerk aan fondsenwervende 
instellingen. Elk fonds dat
in aanmerking wil komen voor 
een CBF-Keur moet aan dezelfde 
criteria voldoen en
dezelfde procedure doorlopen. 
Fondsenwervende instellingen 
moeten minimaal drie jaar als 
zodanig actief zijn in nederland. 
het keurmerk wordt afgegeven 
voor een periode van 3 jaar, waar-
bij jaarlijks wordt getoetst of de 
organisatie nog aan de gestel-
de criteria voldoet.
het CBF heeft een licentie van de 
Raad voor accreditatie voor het 
verstrekken van het CBF-Keur.

MEER WETEN OVER 
HET CBF-KEUR? 
Kijk op www.cbf.nl

Schinkelse Baan 6 • Capelle aan den IJssel • T: 010 - 76 00 122 • www.welzijnswarenhuis.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Meer dan 25 jaar ervaring • 400m2 showroom • 
Meer dan 600 producten • Ruime voorraad •  
Gratis parkeren voor de deur • Invalidentoilet • 
Privacy en rust • Uitgebreid advies met lekker kopje koffi e.

Wij leveren:
• Rolstoelen
• Scootmobielen
• Rollators
• Sta-op relaxfauteuils
• Bad-, douche- en toilethulpmiddelen
• Zorgledikanten
• Matrassen

Nieuw, gebruikt en 
demo-modellen met 
hoge kortingen

Blijf mobiel 
en 

zelfstandig!

Ja!


