NIEUWSBRIEF
RUNNING TEAM DE BRABANTSE WAL
Voorwoord van de voorzitter Corné Kuiper
De Roparun 2017 ligt al weer achter ons waarin we ons 10e Roparun hebben afgesloten met een
donatie van €17.265.00 aan de Roparun. Dit jaar gaan we voor de 11de Roparun en dat is een
ongekende prestatie. Elk jaar zijn we niet alleen bezig om pinksterweekend tot een succesvolle loop
te brengen, maar zijn we vooral een heel jaar bezig geld in te zamelen voor de Roparun, geld wat
gebruikt zal worden om verschillende doelen te steunen die het leven van mensen met kanker zo
aangenaam mogelijk te maken. Elk jaar worden we helaas geconfronteerd met iemand in je
omgeving die vecht tegen deze ziekte. Het geeft dan ook al meer dan 10 jaar een fijn gevoel dat ons
team een bedrag aan de Roparun kan doneren. Wij gaan ook daarom dit jaar weer ons stinkende
best doen en gaan we zorgen dat ons totale bedrag van donaties boven de €20.000.00 gaat
uitkomen.
Bij onze 1ste teamvergadering heb ik vele bekende leden, maar ook nieuwe leden verwelkomt en daar
ben ik blij mee. Bekende, vertrouwde gezichten en nieuwe gezichten die zich willen inzetten en met
nieuwe frisse ideeën komen. Fijn om te zien dat zij zich willen inzetten voor de Roparun. Maar wij
kunnen bedenken wat we willen, maar kunnen niet zonder de hulp van de velen vrienden van team
227. Als het bijvoorbeeld gaat om zich aan te melden voor onze mosselavond, het laten bezorgen van
de kerstpost, het kopen van chocolade letters voor Sinterklaas of het kopen van
vastenavendspeldjes, alleen met uw hulp kunnen we er dit jaar weer een succesvol jaar van maken.
Ik hoop daarom dat u ons ook dit jaar, op welke manier dan ook steunt, zodat we in 2018 weer een
mooi bedrag aan de Roparun over kunnen maken.

Cafetaria de Beek
Al een aantal jaren kunnen wij rekenen op een grote financiële bijdrage voor de Roparun die
afkomstig is van Cafetaria de Beek uit Halsteren. Dit geld word bij elkaar gespaard door
verschillende activiteiten. Denk aan de verkoop van arrangementen als wij weg zijn tijdens
pinksterweekend (barbecue en ontbijt) voor sponsoren, sponsor vermelding op de banner
van ons team, loterij, paaseitjes raden en nog veel meer. En dat is niet alles. Voordat wij
met ons team naar Parijs vertrekken op zaterdag ochtend vroeg van het pinksterweekend
worden wij uitgebreid getrakteerd op een heerlijk ontbijt. Hier komen we samen en zitten
we vol gezonde spanning voor wat het Roparun weekend ons gaat brengen. En zijn wij weg
dan gaan ze bij de Beek met het doorkomst comité aan de slag om de hele straat te voorzien
van de gele Roparun vlaggen. Als je als team dan op 2de pinksterdag de Beeklaan op komt

lopen en al je vrienden en familie staan daar dan doet dat heel veel met je en dan vloeien bij
iedereen de tranen rijkelijk. Afgelopen Juni mochten wij als team een cheque in ontvangst
nemen van maar liefst €5750!!!!!! Wij zijn uiteraard enorm trots op dit mooie bedrag en
willen wij iedereen bedanken die mee gesponsord heeft, maar uiteraard gaat onze grootste
dank naar de mensen van Cafetaria de Beek.

Aftrap Roparun 2018
10 September jongsleden hebben wij als team het startschot gegeven voor de Roparun
2018. Deze zal volgend jaar plaatsvinden van 19 tot en met 21 mei. We zijn begonnen met
een teamvergadering waarbij de nieuwe leden voorgesteld zijn en de activiteiten kalender
voor komend jaar bekend is gemaakt. Na deze positieve en enerverende vergadering hebben
wij met onze partners en kinderen genoten van een heerlijke barbecue. Iedereen heeft er
weer zin in het komende Roparun avontuur, maar eerst gaan we vol aan de slag om met
door middel van onze geplande activiteiten zo veel mogelijk geld in te zamelen voor stichting
Roparun.

vierdaagse folders Halsteren
Een activiteit die wij elk jaar mogen uitvoeren voor de Halsterse wandelvierdaagse is het
rondbrengen van de folders waarin de sponsoren, wandel routes en overige informatie over
de vierdaagse in vermeld staan. Deze folders worden bezorgd door heel Halsteren en
Lepelstraat.
De teamleden die zich aangemeld hebben voor deze activiteit worden verdeeld over de
verschillende wijken en bezorgen daar dan de folders. Zo helpen wij de organisatie van de
vierdaagse en krijgen wij een geldbedrag voor stichting Roparun.

Winelse Bubbels en Dubbels
22 September vond het Winelse Bubbels en Dubbels plaats bij tennisvereniging Smash in
Bergen op Zoom. Een gedeelte van het inschrijfgeld werd gedoneerd aan Running team De
Brabantse Wal.
Het was een geslaagde middag/avond en het weer was top!
Om 16:00 werden de dames ontvangen met een glaasje bubbels. Na het welkomstwoord
werden de tenniswedstrijden gestart. Om 18:00 was het pauze en werd er soep met
stokbrood geserveerd.
een huidanalyse verrichtte, sieraden, bloemstukken, zelfgemaakte tasjes.
Verder werd er een wijnproeverij verzorgd.
Ook was er een loterij waarvan de prijzen gesponsord werden, dus iedereen had prijs.
De opbrengst voor ons team was €295 wij zijn daar uiteraard heel erg blij mee.

Statiegeld actie plus supermarkt
Met de statiegeld actie van de Plus hebben wij het mooie bedrag van €396,65 in
ontvangst mogen nemen. Wij zijn alle mensen die hun statiegeld bonnentjes
hebben ingeleverd erg dankbaar.

Mosselavond
4 november hebben wij onze jaarlijkse mosselavond gehad. Wat de opbrengst daarvan was
kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in December!

