NIEUWSBRIEF 2
RUNNING TEAM DE BRABANTSE WAL
Voorwoord van de voorzitter Corné Kuiper
Onlangs hebben we het jaar 2017 afgesloten waarin we het 10 jarig bestaan hebben gevierd.
In die tien jaar doen wij ons stinkende best om geld op te halen voor de Roparun en trainen
we om fit aan de start in Parijs te verschijnen om de tocht van Parijs naar Rotterdam met
succes te volbrengen.
In september zijn we weer aan onze 11e editie van start gegaan en er liggen al weer diverse
mooie activiteiten achter ons.
De Roparun staat immers voor geld ophalen om het leven van mensen met kanker te
veraangenamen en dat is waar wij ons uiteraard een heel jaar mee bezig houden.
Bij deze inspanningen zijn vaak ook andere familieleden betrokken. Een vader of moeder die
elk jaar loten koopt, een vader die bij de mosselavond voor frietaardappels zorgt en deze zelf
schilt om ze door cafetaria de Beek te laten bakken, pa of ma, oom of tante, neef of nicht die
mee helpt om de kerstpost in een wijk te bezorgen. Ook dit jaar kwamen er foto's op de
groepsapp voorbij waarbij diverse leden met hun zoon en/of dochter de kerstpost aan het
bezorgen waren. Mooi om te zien hoe zij fanatiek die kerstkaart in een brievenbus deden.
Niet alleen met de kerstpost maar ook tijdens ons zwemestafette actie zie ik de kinderen in
het water liggen om 2 of 4 uur lang voor de Roparun te zwemmen.
Zo zie je maar, wij dragen de Roparun virus over aan de volgende generatie. Onze kinderen
weten waar de Roparun voor staat en zien de inzet voor de Roparun van hun pa of ma.
Wij dragen deze inzet graag over aan onze kinderen waardoor zij de Roparun met hun
opvoeding meekrijgen.
Het is een rijk bezit dat je deze acties met je teamleden of een familielid kan doen. De
afgelopen feestdagen beleefden we met veel plezier met onze dierbaren en stonden we ook
even stil hoe fijn het is om deze mensen om je heen te hebben.
Helaas zullen er velen mensen die deze dagen op een andere wijze beleefden omdat zij ziek
en/of onzeker zijn over hun toekomst.
Ik hoop oprecht dat zij de kracht hebben gehad deze dagen op een feestelijke wijze te
beleven en dat ze met enig optimisme 2018 zijn ingaan.
Zo was er tijdens de 1e teambijeenkomst in november 2017 in Rotterdam een
indrukwekkend wederzien van Lisanne Spaander.
In 2014 was er bij Lisanne op 14 jarige leeftijd een kwaadaardige tumor ontdekt. Haar
behandeling was in Nijmegen en moest ze vanuit Limburg 1,5 uur rijden om bij het
ziekenhuis te komen. Omdat ze snel wagenziek is en door de chemo behandeling de reis
onaandoenlijk werd, kon ze samen met haar moeder in een door de Roparun beschikbaar
gesteld familiehuis verblijven.

Ondanks de zware behandeling was ze de Roparun zeer dankbaar omdat ze in een
vertrouwde omgeving kon verblijven. Haar passie is muziek maken en tijdens de zware
behandeling waarin ze vocht voor haar leven had ze een lied geschreven.
Hieronder leest u de eerste 2 coupletten en refrein van het door haar geschreven lied,
Vechtersbaas.

O, ik huil en ik lach
Elk uur, elke dag
Donkere schaduwen van het leven
Die zich boven mij begeven
O, mijn vraag waarom ik
Waarom word ik nu ziek
In het diepe gegooid woorden
Zonder de antwoorden
Ik ben een vechtersbaas
Mij krijg je echt niet klein
Zal vechten voor wat ik het waard ben.
U moet maar eens op Youtube naar het liedje luisteren. https://youtu.be/8mnY41mE2TE
In 2015 heeft ze het liedje voor het eerst tijdens een teambijeenkomst van de Roparun voor
ons gezongen.
Op dat moment was ze beter verklaard en had ze het gevecht "gewonnen".
Echter in november 2017 zijn er helaas vlekken op haar botten gevonden waardoor ze
wederom in Nijmegen behandelt moet worden.
De wijze hoe ze met haar kanjerketting opkwam en de wijze hoe ze door iedereen met
zoveel respect ontvangen werd, was zeer zeer indrukwekkend. Wederom heeft ze het
nummer Vechtersbaas ten gehore gebracht want opnieuw zal ze moeten vechten!!
Het motiveert ons enorm om ook dit jaar weer door te gaan met onze acties waarin we ook
de steun van onze vrienden van Team 227 nodig hebben.
Ik wil iedereen bedanken voor elke steun dan ook en wens iedereen alsnog een gezond,
gelukkig en liefdevol 2018 toe.

Mosselavond
4 November 2017 was het weer zover, onze jaarlijkse mosselavond stond weer voor de
deur. Met een record aantal reserveringen zat ons thuishonk De Wittenhorst weer vol. 2
leden van toneel vereniging ons kent ons zorgde voor vermaak in de zaal. In de keuken werd
er door onze leden hard gewerkt om alles op rolletjes te laten verlopen. Ook in de bediening
hadden ze genoeg te doen. En al deze gezelligheid en inspanning heeft een recordbedrag
opgeleverd van €1932,- wij zijn hier onwijs trots op en hopen op volgend jaar natuurlijk op
zo’n grote opkomst en zo’n mooi bedrag. Dit alles kan natuurlijk niet zonder de hulp van onze
sponsoren.
Adri&Zoon voor de mosselen
Cafetaria de Beek voor de friet
Versijp groenten en fruit
Vleesmarkt Halsteren
Ook danken wij de Wittenhorst voor opnieuw een fijne en gastvrije avond.

Teambijeenkomst Luxor Rotterdam
Zaterdag 11 november was het de eerste teambijeenkomst in het Luxor theater in
Rotterdam. Hier worden alle teams voor uitgenodigd en daar krijg je dan informatie over de
run zelf zoals aanpassingen op de route en nieuwe veiligheidsregels. Ook zijn er vaak
gastsprekers over waar bijvoorbeeld het opgehaalde geld allemaal naar toe gaat. Zoals de
kanjerkralen voor aan de kanjerketting. Bij elke pleister, prik, transfusie, chemo, bestraling
enz….mag een kind een kraal uitzoeken en deze aan hun ketting rijgen. Zo kunnen ze
precies zien en vertellen wat en wanneer ze een behandeling hebben gekregen.
Wil je meer weten over de Roparun en de doelen die worden gesteund kijk dan op
https://www.roparun.nl/nl/doelen/gesteunde-doelen/

Chocolade letter actie
Voor het 2de jaar verkochten we voor Sinterklaas weer puur, melk en witte chocoladeletters.
Deze kwalitatieve, lekkere letters werden voornamelijk individueel verkocht, maar er waren
ook bedrijven die voor hun personeel een letter kochten.
Hiermee schonken ze niet alleen iets extra’s, maar lieten ze aan het personeel ook zien dat
het bedrijf via de letter een goed doel steunde. Deze actie heeft ons maar liefst €1140.opgeleverd, wat een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar betekende. Wij hopen deze lijn
voort te zetten als we de letters volgend jaar weer verkopen.

Kerstpostactie
De Roparunners van de teams Dik&Dun, ’t lopend vuurke en ons eigen team zijn in de
December maand weer volop bezig geweest om voor iedereen hun kerstpost te sorteren,
stempelen en te bezorgen.
Je kunt je kerstpost voor de hieronder vermelde gebieden in de December maand
deponeren in een van de daarvoor bestemde containers die je in verschillende winkels in
Bergen op Zoom, Halsteren, Lepelstraat, Steenbergen, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer,
Kruisland en Welberg staan. De kosten per kaart bedragen €0.50.- en is daarmee €0.23.goedkoper wanneer dat u deze frankeert met een kerstzegel en alle kosten komen te goede
aan de Roparun. Deze actie heeft ons €4881.- opgeleverd die wij verdelen onder de
deelnemende teams.

Vastenavend speldjes
Nu de vastenavend (carnaval) weer voor de deur staat hebben 2 leden van ons team een
geweldige actie op touw gezet en mooie speldjes laten maken naar een ontwerp van Perry
Schuurbiers. Op deze speldjes is de Nar verwerkt in ons team logo, omdat de Nar na 22 jaar
stopt in Bergen op Zoom.
De speldjes worden voor €3.- verkocht bij onze leden. Je kunt ze herkennen aan hun mooie
dweil op hun jassen. Ga je nu niet weg met de vastenavend, maar wil je toch graag een
speldje kopen, dan kun je uiteraard altijd even contact opnemen met 1 van onze teamleden
en dan komt het helemaal in orde.
De gehele opbrengst gaat naar de Roparun.
Hoeveel we met deze actie ophalen dat kun je lezen in de volgende nieuwsbrief.

Darttoernooi
Hierbij vragen wij nog uw aandacht voor het komende evenement dat wordt georganiseerd in
de Kannebuis in Halsteren. Een gezellig darttoernooi voor koppels. Zie bijgevoegde affiche
voor meer informatie.

