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EEN AVONTUUR VOOR HET LEVENROPARUN

Het Pinksterweekend (7-9 juni) stond traditioneel in het teken van de Roparun. Op zaterdag 7 juni vertrokken 328 teams 

vanuit Parijs en Hamburg en liepen, in estafette, in twee dagen naar Rotterdam. Op Pinkstermaandag finishten de teams op 

de Coolsingel in Rotterdam. Ruim 8500 mensen waren op die manier in touw om geld in te zamelen voor mensen met kanker.

Deze 23ste Roparun startte voor de 
derde keer naast Parijs ook vanuit 
 Hamburg. Daar vandaan vertrokken 98 
teams. De zuidelijke route (vanuit Parijs 
dus) telt steeds meer feestelijke door
komsten. Het zijn al lang niet meer de 
traditionele feesten in Zele, Ossendrecht 
en Bergen op Zoom, en de inwoners van 
de doorkomstplaatsen worden ook 
steeds enthousiaster. Waar enkele jaren 
 geleden nog slechts een bord met 
“ Rotterdam, nog… kilometer” of 
“ Roparunners succes” langs de weg 
stond, wordt er nu steeds meer 
 georganiseerd. Dit tot groot plezier van 
de lopers en de overige teamleden. Maar 
ook langs de noordelijke route (vanuit 

Hamburg) wordt de doorkomst van de 
Roparun vaker aanleiding om een feestje 
te organiseren. En niets is teveel: door 
een gemeentehuis, brandweerkazerne 
of dierentuin, alles wordt gedaan om 
Roparunners een hart onder de riem  
te steken. 

Naamsbekendheid is natuurlijk erg 
belangrijk: voor de Roparun zelf en voor 
de goede doelen. Met feestelijke door
komsten wordt die naamsbekendheid 
vergroot. Bovendien krijgen doorkomst
gemeenten zo de kans “Roparunner
stad” te worden en dat brengt, naast de 
eer, ook een leuk bedrag in het laatje,  
te besteden aan een doel dat past   

binnen de doelstelling van de Roparun.
De teams vanuit Parijs hadden dit jaar 
een extra uitdaging: hevige regen en 
hagelbuien verplichtten lopers vaak even 
te schuilen en berokkenden zelfs schade 
aan voertuigen. Maar bij het steeds dich
terbij komen van de Coolsingel werd het 
leed (even?) vergeten. Nadat burge
meester Aboutaleb daar de finishlocatie 
feestelijk had geopend, stroomden de 
teams binnen, toegejuicht door duizen
den mensen aan de kant. En dat niet 
alleen op de Coolsingel zelf, ook bij het 
passeren van de Daniel den Hoedkliniek 

en het tracé daarna stonden vele 
applaudisserende mensen aan de kant. 
Op die Coolsingel werd menig traantje 
geplengd: omdat gelopen werd voor 
iemand die heel ziek was, of al over
leden, maar ook als gevolg van moeheid, 
emotie bij het zien van zoveel mensen 
en/of de thuisgebleven familie (vooral 
kinderen). Toen het laatste team de 
finish voor het stadhuis gepasseerd was, 
vielen de eerste voorzichtige druppels. 
Waarmee is aangetoond dat zelfs de 
weergoden Roparun 2014 goed gezind 
waren, op een kleine hagelvergissing na.

23ste Roparun: een avontuur voor het leven

Roparun opbrengst!
De Roparun 2014 heeft een fantastisch bedrag opgeleverd van € 5.103.992!  
Alle 328 teams hebben hier keihard aan meegewerkt, waarvoor namens alle  doelen 
onze dank. De drie teams met de hoogste opbrengst zijn tijdens de Slotavond in 
 Alcazar gehuldigd op het podium. 

•  Team 63 – Blijf Positief uit Rotterdam is met een bedrag van € 110.936,52 de winnaar.
•  Team 1 – Hoeksche Waard Runners uit Oud Beijerland heeft een opbrengst van  

€ 95.810,22 opgehaald en behaalt  daarmee de tweede plaats.
•  De derde plaats wordt bemachtigd door team 252 - Orangeheroes uit  Amsterdam, 

met een opbrengst van € 85.451,34.

Wat een mooie opbrengsten, van harte gefeliciteerd!

Meer in deze Ropareader… 
We blikken terug op een fantastische Roparun, want wat hebben we genoten!  
We brengen Roparun 2014 in beeld met vele foto’s. Misschien sta jij er ook wel 
 tussen. Ook nemen we de route Hamburg onder de loep. Bekijk en lees het op 
pagina 3. Ben je benieuwd naar de opbrengsten van alle teams die hebben 
 deel genomen aan Roparun 2014? Blader dan door naar het midden van deze 
Ropareader. Daar vind je een losse lijst met alle teams en het bedrag dat zij  hebben 
opgehaald. Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat wij deze lijst in de Ropareader 
publiceren. Deze zal in de toekomst enkel digitaal gepubliceerd worden.
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Een kijkje in het leven van de 
kantoor medewerkers
In dit artikel blikken we terug op de periode voorafgaand aan de 
Roparun. Een paar hectische, maar gezellige maanden op het kantoor 
van Stichting Roparun. 

Nog maar een maand te gaan en 
de Roparun 2014 gaat van start! 
We moeten nog zoveel dingen 
regelen. Alle T shirts en 
medailles voor de deelnemers 
moeten nog ingepakt worden. 
We hebben nog een laatste 

teambijeenkomst te gaan. Ding 
dong… er staat iemand aan de 
deur. Waarschijnlijk een team 
dat de collectebussen wil legen. 
Tringgg… de telefoon gaat. Het is 
een deelnemer die nog met een 
aantal belangrijke vragen zit 

voordat Roparun 2014 van start 
gaat. Vrijwilligers lopen in en uit. 
Het was nogal eens hectisch op 
kantoor, maar wat hebben we 
genoten!
De dagen voor de Roparun 
waren erg druk, maar vooral ook 
erg gezellig. Alle vrijwilligers 
kwamen langs om de auto’s en 
alle spullen die zij tijdens de 
Roparun nodig hebben op te 
halen. Bij iedereen merk je dat 
ze niet kunnen wachten om op 
pad te gaan. Ditzelfde geldt ook 
voor de teams. “Nog een keer de 
collectebussen legen voordat we 
op pad gaan. We kunnen niet 
wachten.”

Dat we terug kunnen kijken op 
een succesvolle Roparun is echt 
een kroon op het werk. En dan 
was daar natuurlijk nog de Slot
avond. Wat fijn is het dan om alle 
teams weer terug te zien met als 
klap op de vuurpijl, de bekend
making van de fantastische 
opbrengst. Daar mocht natuur
lijk op gedronken worden.

In augustus beginnen we weer 
met de inschrijvingen van de 
teams voor Roparun 2015. Op 
dat moment begint het eigenlijk 
alweer te kriebelen. Hoe zal 
Roparun 2015 eruit gaan zien? 
Teams beginnen alweer met het 
organiseren van leuke acties en 
daarvoor hebben zij natuurlijk 
collectebussen, vlaggen en niet 
te vergeten de Roparunvogel 
nodig ter ondersteuning van hun 
activiteit. Sommige teams zie je 
zelfs wekelijks. Leuk om het 
enthousiasme te zien. Dat is 
echt bijzonder!

Laten we er ook dit jaar met z’n 
allen weer een succesvol Ropa
runjaar van maken. We zien jul
lie graag weer eens verschijnen 
op ons kantoor in Schiedam. Tot 
dan!

Column
Applaus
Het is zomers warm, maar ik zit binnen aan de Ropareader 
te werken. Vorige week liep ik de Nijmeegse Vierdaagse. 
Ook warm, maar dat vind ik heerlijk. Ik krijg er energie van.
Energie hadden al die duizenden mensen aan de kant bij 
de Vierdaagse ook. Wat is het geweldig als je door zovelen 
wordt aangemoedigd. Het ontbreken van muziek op een 
deel van het parcours op de laatste dag, uit respect voor 
de slachtoffers van de vreselijke vliegramp, heb ik geen 
moment als een gemis ervaren. Nu leek support spontaner 
en kwam er nog meer van de mensen zelf dan van muziek-
instrumenten.

Die Vierdaagse doet me elk jaar weer denken aan de 
Roparun. Een onmogelijk te beschrijven sfeer, een soort 
verslaving ook en bij beide is het genieten van geweldige 
supporters aan de kant. 

Dit jaar ‘deed’ ik de noordelijke Roparunroute: vanuit 
Hamburg. Dan ga je een heel groot stuk door Nederland. 
Op veel plaatsen was er publiek en waren er -bescheiden 
of grotere- festiviteiten. En dat begon al in Sellingen, waar 
we de grens over kwamen. Ik genoot, ondanks moeheid 
en slaaptekort. De route was erg mooi, de mensen waren 
erg gezellig en onze teams waren weer super! Het applaus 
tijdens de feestelijke intocht op de Rotterdamse Coolsingel 
was meer dan verdiend.

Applaus was er ook tijdens de Slotavond in Alcazar, 
 Puttershoek, toen het bijeengelopen bedrag bekend werd 
gemaakt. Ondanks de moeilijke economische situatie 
wisten al die Roparunners toch weer een dikke 5,1 miljoen 
euro’s bij elkaar te brengen; een miniem verschil met de 
opbrengst van vorig jaar. 

En al dat geld blijkt hard nodig! Tijdens mijn bezoekjes 
aan doelen ervaar ik hoe blij mensen zijn dat de Ropa-
run moge lijkheden biedt om “Leven toe te voegen aan 
de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven”. Ik beleefde de blijheid van 
de vrijwilligers van de wensambulance in Almelo, waar 
Roparun bijdroeg aan een nieuwe, zeer geavanceerde auto. 
Ik hoorde hoe actief deze mensen zijn en wat een uitje voor 
ernstig zieken betekent. Ik zat met tranen in mijn ogen 
toen ik heel zieke kinderen zag bij een voorstelling van cir-
cus Boemtata, een circus van de Cliniclowns. En met leden 
van twee Roparun teams was ik in het, in de behandeling 
van borst kanker  gespecialiseerde, Alexander Monro zie-
kenhuis in  Bilthoven. Dit ziekenhuis ontving onder andere 
hoofdhuid koelers. Als dan wordt uitgelegd welk goed werk 
ze  daarmee doen, dan gloei je van trots. Graag zou ik ie-
dere keer weer teams meenemen naar onze doelen, maar 
ik weet dat Roparunners overtuigd 
zijn waarvoor zij jaarlijks vanuit 
Parijs of Hamburg naar Rotterdam 
lopen.  Ropa runners hebben die 
doelen in hun hart  gesloten. Voor 
al die  Roparunners is er dat ap-
plaus en is er trots, trots om erbij 
te horen. En nu op naar Roparun 
2015!

Arie Wezemer / voorlichter
a.wezemer@roparun.nl
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Rozenkwekerijen Aad van Luijk Rozen  

Avance Mystic Black 

Avance Mystic Blue 

BN Roses 

Bos Roses 

Brockhoff rozen  

Frank van Os rozen 

Fransen Roses 

Kwekerij J.C. Rodenburg 

Lansbergen Roses 

Porta Nova 

Rodenburg Roses 

Rosa Natura 

Rosamar 

Royal Roses 

Rozenkwekerij van Paassen 

Rozenkwekerij Kees van Os 

Scholtes Roses 

Van der Drift Roses 

Van den Ende rozen  

Van der Hulst rozen

WEGWIJS IN VERKEERSVOORZIENINGENBEVERWIJK •  OCHTEN •  RHOON •  UTRECHT •  ZWOLLE

DE JUISTE 
RICHTING.
naar een veilige doorstroming

Vraag vrijblijvend een documentatie-pakket aan: Incomed B.V. – Marco van den Wildenberg
Tel / Fax: +31 (0)499 840098, e-mail: info@incomed.com, internet: www.incomed.com

ONCOLASE
Lasers ter voorkoming en 
behandeling van mucositis 
na chemo- en radiotherapie

Hoofdhuidkoelers 
tegen haaruitval 
na chemotherapie

 I N C O M E D

Alle rozen op de finish van de  
Roparun 2014 zijn  gesponsord 
door  onderstaande  
rozenkwekerijen:
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De Roparun 2014 werd mogelijk gemaakt dankzij:

HOOFDSPONSOR

Hot ITem

SPONSOR PLUS

Advanced Track & Trace

Creative Technology Holland

Incomed B.V.

Welzijnswarenhuis

BASIS SPONSOR

BCC Elektro speciaalzaken B.V.

Bureau Verhulst en van der Pol B.V.

GPS Buddy

KPMG Meijburg & Co

Media Center Rotterdam

Octopus Promotions

ROGAM MercedesBenz en smart dealer

TSC Crowdmanagement

SUPPORTER

Bouman Sportprijzen & RelaTex

Defibtech Lifeline AED

E.ON

Firma J.A. Boer

Ondernemingsvereniging Vijfsluizen

Quinton Brandbeveiligheid B.V.

Reisburo Kijne

SafetyFire Brandbeveiliging B.V.

Schildersbedrijf Theod. Kerssen B.V.

Studio New Media

SPONSOR

ANWB Wegenwacht

BUKO Infrasupport B.V.

CoachR

Contec B.V.

Drillguide Steering Tools

Javra Software B.V.

Partyrent.com Hamburg

De Hamburgroute: een ontdekking
Dit artikel wordt een persoonlijk verslag. Dat kan niet anders, want journalistieke onafhankelijkheid is hierin niet aan de 

orde. Het is namelijk een weergave van de eerste keer de Roparun beleven via de Hamburgroute. Een nieuw avontuur, 

want Roparun is immers een ‘avontuur voor het leven’…

Het is zaterdagochtend 7 juni 2014, heel vroeg in de 
 ochtend, wanneer mijn chauffeuse en ik vanuit het 
mooie Brabantse de Roparun organisatie auto instap
pen. Dit keer voert de route niet naar de zuidelijke kant 
van de A27, maar rijden we noordoostelijk. Zelfs na heel 
veel kilometers rijden hebben we nog geen enkel Ropa
runteam gespot. Dat was richting Parijs altijd wel wat 
anders. De eerste twee teams komen we tegen als we   
al bijna bij Hamburg zijn. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit 
ermee te maken dat de teams die in Hamburg starten,  
al op vrijdag vertrekken.
Na een veel snellere rit dan we gedacht hadden, rijden 
we Hamburg binnen. Direct valt op dat we een flink stuk 

door de stad moeten rijden om bij het startterrein te 
komen. Daar in de buurt stuiten we op meer auto’s met 
duidelijke Roparun kenmerken. Het Roparun start
terrein ligt echt midden in Hamburg. En dat is niet de 
enige tegenstelling met Parijs, waar we starten op  
La  Courneuve, aan de noordelijke rand van de stad.  
We rijden het terrein op. Nauwelijks gras hier, dit terrein 
is gedeeltelijk verhard en voor de rest voorzien van een 
soort gravel. We zien de bekende startboog, we zien de 
bekende shirts van teams en organisatie en we proeven 
direct de kenmerkende Roparunsfeer: spanning, 
 eenheid, gezelligheid, kortom: feestelijk!

De Roparunwerkzaamheden beginnen, maar er is 
genoeg ruimte om de starts mee te maken van de 
 diverse teams. Feest hier, en daarin wijkt niets af van 
Parijs. Alleen gaan hier de teams eerst een heel groot 
stuk door de stad. Rondom gebouwen van allerlei allooi, 
waarbij een soort enorme bunker het meest in het  
oog springt.

’s Nachts om 0.00 uur gaan wij ook de route op. 
 Hamburg blijkt een stad om terug te komen. Nieuwe 
gebouwen (Hamburg werd in de oorlog plat gebom
bardeerd) met de allure van een oude binnenstad, 
havens en grote pleinen en enorme buitenwijken. Ik heb 
het gevoel dat we amper landelijk gebied tegenkomen 
 tussen Hamburg en Bremen. Het checkpoint waar we 
even rusten ligt mooi: net naast de weg, onder de 
bomen. Dan weer door, naar Kluse. Vlak daarvoor een 
geheel met oranje vlaggen behangen woning met 
 applaudisserende mensen voor de deur. En dat in 
 Duitsland! Bij het Roparunsteunpunt Kluse is het feest 
niet anders dan bij de steunpunten op de zuidelijke 
route. 

Daarna gaan we de Nederlandse grens over bij 
 Sellingen. Nu volgen overal feesten en feestjes. Wat een 
mooie route en wat een sfeer. De bossen door, de velden 
door. Geen heuvels zoals op de Parijsroute, maar erg 
mooi. In Emmen dwars door de dierentuin, een Roparun 
checkpoint in het prachtige plaatsje Sleen, Almelo door, 
waar het centrum carnavalesk feest viert, het oude 
 centrum van Zutphen door, dwars door het stadhuis van 

Apeldoorn. En aldoor die mooie, toeristische route.  
In Ede door de brandweerkazerne, feest in Lienden / 
Buren. We zijn dan al in de Betuwe. Goudriaan, waar de 
1100 inwoners de handen kapot klappen, het centrum 
van Ridderkerk door en zo via Barendrecht en de  
Daniel den Hoedkliniek naar de finish op de Coolsingel.

De noordelijke route, verrassend anders!
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Roparun 2014 in beeld
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Stichting Roparun dankt alle deelnemers, vrijwilligers, sponsors en 

doorkomstplaatsen voor het mogelijk maken van de Roparun 2014.



776

EEN AVONTUUR VOOR HET LEVENROPARUN

Orangeheroes vs Eneco Runners  
In deze rubriek zetten we de Orangeheroes, een team dat al jaren deelneemt aan de Roparun, tegenover het nieuwe 

team Eneco Runners, in de spotlights! Beide teams hebben de Roparun gelopen vanuit Parijs en delen hun ervaring 

graag met ons.  

ORANGEHEROES
De maand mei was een intense maand waarbij het 
hele Orangeheroes team zich heeft ingezet om geld 
op te halen bij collega’s, familie en vrienden voor de 
Roparun. In de week voor de Roparun begint het 
dan echt te kriebelen. Vrijdag staat helemaal in het 
teken van voorbereiden: de shirts met daarop onze 
sponsors worden uitgedeeld en de fietsen en het 
aggregaat worden opgehaald. Het koksteam is aan 
de slag om alles goed te ordenen en ’s avonds eten 
we met het team samen. De volgende ochtend staan 
we vroeg op om richting Parijs te vertrekken.

Basiskamp
In Frankrijk hebben we een mooie plek gevonden 
voor het basiskamp. Landelijk gelegen in het heu
vellandschap en om de hoek een boerderij. Het 
koksteam heeft ruim de tijd om de bus goed in te 
delen en alvast pasta voor te koken. De stickers 
worden op de bussen geplakt en team A gaat op 
weg naar de start. Team B heeft tijd om te ontspan
nen in de zon. Onze starttijd ligt rond 17:40 en vanaf 
dat moment begint ons avontuur. 

Onderweg
De Roparun is een magische ervaring: op het ene 
moment loop je in NoordFrankrijk in het donker de 
heuvel op en het volgende moment loop je in de 
felle zon in België. De stemming zit er goed in en 
we lopen ondanks de warmte op de goede gemid
delde snelheid.

Noodweer in Antwerpen
In Antwerpen ligt team B nog te slapen in de bus als 
het noodweer losbreekt. Boven ons hoofd hangt een 
felle onweersbui. De koks en teamcaptains waren net 
aan de slag om het kamp op te bouwen en tosti’s met 
soep te maken als het ineens heel erg hard gaat hage
len. Als het na een kwartier ophoudt met hagelen, 
blijkt dat het kamp weggewaaid is. Toch weet het koks
team heel inventief nog wat boterhammen te smeren 
om aan het vertrekkende team mee te geven. Als team 
A bij de wisselplek aankomt, is het droog en zingen we 
Lang zal ze leven voor Katinka die jarig is. Gelukkig 
blijkt team A net achter de buien aan te hebben gelopen. 

Naar Rotterdam
Vanaf dat moment gaat de tocht voorspoedig. Het 
zonnetje staat weer aan de hemel en we hebben nog 
steeds veel plezier. Via Twitter ontvangen we bemoe

digende berichten van vrien
den en familie. Rotterdam is  
in zicht… Vanaf dat moment 
gaan we samen richting finish. 
Het moment bij de Daniel  
den Hoedkliniek is indrukwek
kend en emotioneel. Bij de 
finish op de Coolsingel worden 
tranen van geluk en emotie 
geplengd. Het avontuur zit er 
weer op! 

Trots
Uiteindelijk gaat een Roparun weekend toch snel 
voorbij. De week erna komen de verhalen los en stijgt 
de spanning in aanloop naar het eindfeest op 20 juni. 
Naast het totaalbedrag wordt ook bekend gemaakt 
welk team de hoogste opbrengst heeft behaald. Het 
Orangeheroes team eindigt dit jaar op de derde plaats 
met een opbrengst van € 85.451,34. 

Afsluiting
We sluiten af door met het hele team uit eten te gaan. 
Een avond met mooie verhalen en goede herinnerin
gen. Waarbij we terugkijken en vooruitkijken. Het was 
wederom een mooi jaar voor de Orangeheroes. En we 
hebben nu al zin in volgend jaar. Op naar een mooi 
nieuw avontuur!

ENECO RUNNERS 
Wat als een idee van twee personen in juli 2013 
begon, is uitgegroeid tot een fantastisch avontuur. 
Waar ik als teamcaptain ontzettend trots op ben, is 
dat vanuit dit medewerkersinitiatief inmiddels de 
hele groep is aangehaakt. Het team bestaat uit 
medewerkers van Eneco, Joulz en Stedin. 

Na vele teambijeenkomsten en testruns was het op 
6 juni dan eindelijk zover. Na enthousiast te zijn uit
gezwaaid door medewerkers kon het laatste deel 
van ons avontuur beginnen. Wij zouden overnachten 
vlak bij Parijs om de volgende dag fris aan de start 
te staan. De weersvooruitzichten waren niet bepaald 
gunstig met temperaturen tussen 27 en 30 graden.

Naar de start
De teamnummers werden op de 
busjes en de fietsen geplaatst. 
Op het startterrein van de Ropa
run heerst een ware camping
sfeer. Wij vergaapten ons aan de 
meest bijzondere voertuigen: 
compleet omgebouwde labs met 
een slaapzaal, keukenblok en 
douche en toilet. We zijn verge
ten te vragen of er á la carte 
werd gedineerd. Anderen hielden 
het simpel en hadden slechts 
een partytent bij zich en busjes 
voor onderweg.

De eerste lopers worden gemasseerd terwijl de cate
ring zich buigt over het mysterie van de verdwenen 
kaas. Een aantal teamleden scoort nog wat Roparun 
gadgets en gaat op de foto met Roparun ambassa
deur Nelli Cooman. Nadat het eerste team
rond half 3 was gestart, werd het menens en ging 
iedereen zich echt voorbereiden. Nog een laatste 
teamfoto, een laatste massage en daarna de loop en 
fietskleding aan. Rond half 6 mochten wij dan einde
lijk van start. 

Onderweg en de kippenvelmomenten
De tocht leverde veel gedenkwaardige momenten en 
herinneringen op. De vele koppen bouillon, het vele 

klimmen, de prachtige landschappen en de controles 
per motor die het gedenkwaardige statement oplever
de: ‘Hoe vind je zelf dat je geparkeerd staat?’ Ook zien 
we een busje van een ander team in een greppel lig
gen dat door wagens moet worden weggesleept. Je 
kan vooraf niet alles voorzien.

Vooral de doortochten door Belgische en Nederlandse 
plaatsen leveren de nodige kippenvelmomenten op. 
Gedenkwaardig zijn de fantastische doorkomsten in 
Zele, Bertry (waar wij ons gouden Playmobil poppetje 
kregen), Opstal, Ossendrecht, Steenbergen, Bergen 
op Zoom, Dinteloord, Numansdorp, Oud Beijerland en 
Barendrecht.

De finish en de terugblik
Op de Coolsingel volgde een fantastisch onthaal. Zelfs 
tijdens de Rotterdam marathon maak je dit niet mee. 
Wij hadden het gevoel dat wij als helden werden bin
nengehaald. 

De gedachten die bij iedereen na de finish met name 
overheersen, hebben te maken met een gevoel van 
trots, eenheid, teamspirit en vele mooie herinnerin
gen.

Teamcaptain Marijke: “Het avontuur zit er weer op!”

Teamcaptain Sjors: “Ik ben echt stuk gegaan en heb even gedacht 
hoe mijn zus heeft moeten vechten.”

Fietser Femke: “Het is afzien, maar de kippenvelmomenten terwijl we door de dorpen 
reden zal ik niet vergeten. Wat een mensen op de been zeg, echt fantastisch!”
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•   We dit jaar ruim 5,1 miljoen euro opge
haald hebben. Dat kan je haast niet ont
gaan zijn!

•  De inschrijvingen voor Roparun 2015 
alweer van start zijn gegaan. Weet jij al 
waarvandaan je wil starten? Wordt het 
Parijs of Hamburg?

•  We deze Roparun met 8.414 personen 
op pad waren? Waarvan 7.964 deelne
mers en 450 vrijwilligers. 

•  De eerste teams alweer acties aan het 
organiseren zijn. Ben je met jouw team 
al begonnen?

•  De volgende editie van de Ropareader 
alweer gaat over de start van een nieuw 
Roparunjaar. Wat vliegt de tijd!

  Wist je dat …………

Alexander Monro Ziekenhuis
Samen met onder andere de teams “Roparun Soest” en “Helden van Zeist” werd maandag 16 juni de sfeervolle 

huiskamer in het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis geopend. Deze huiskamer is volledig gefinancierd door 

Stichting Roparun. In de Roparun huiskamer kunnen patiënten zich samen met hun naasten terugtrekken om televisie 

te kijken, rustig te werken, een boek of tijdschrift te lezen of om even de gedachten op een rijtje te zetten. Maar deze 

ruimte is ook de plek waar bezoekers even in een huiselijke omgeving kunnen zitten als ze moeten wachten op een 

uitslag.

In mei 2013 ontving dit ziekenhuis al twee hoofdhuidkoe
lers van Stichting Roparun. Deze werden in gebruik 
genomen in het bijzijn van Roparunteams van de politie 
Utrecht en Soest. Inmiddels is er een derde hoofdhuid
koeler toegezegd.
Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis is een zie
kenhuis dat gespecialiseerd is in borstkanker. De ont
vangstruimte is een gastvrije ruimte, zónder balie, waar 
de patiënt wordt ontvangen door gastvrouwen. Consul
ten vinden plaats in een sfeervolle spreekkamer. Daar 
wordt rustig de tijd genomen en daarom duurt een eer
ste consult 40 minuten in plaats van de gebruikelijke 10 

minuten. In dit ziekenhuis wordt er naar gestreefd om 
tijdens het eerste bezoek alle uitslagen gereed te heb
ben en te bespreken.
Om tot een goede inrichting van dit unieke en prachtig 
gelegen ziekenhuis te komen en om tot perfectionering 
van de bijbehorende processen te komen, heeft het 
Alexander Monro Borstkankerziekenhuis meer dan 100 
interviews met (ex)patiënten en hun partners gehou
den. Zij vertelden op vaak indringende wijze hoe de 
borstkankerzorg in hun ogen nog beter zou kunnen wor
den. Zo is dit ziekenhuis toonaangevend in Nederland en 
één van de prachtige doelen van Roparun.

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

Noordkaap en aan Portugal. 

Op de eerste foto zien we Henk van der Bie
zen. Henk is vrijwilliger binnen het motor
team. Vorig jaar is Henk op de Noordkaap 
geweest, waar hij een pluche Roparunner 
heeft achtergelaten in naam van Alex Budde. 
Alex Budde is tijdens de Roparun 2013 om 
het leven gekomen wegens een tragisch 
motorongeval. 
Gedurende zijn reis naar de Noordkaap heeft 
Henk ook een blog bijgehouden, waar niet 
alleen de reis maar ook de enorme voorbe
reidingen van zijn reis beschreven staan. 
http://northcape2013.blogspot.nl

Op de tweede foto zien we drie lopers en een 
navigator van team 176 Pro Delta. De lopers 
hebben in maart 2014 de halve Marathon in 
Lissabon gelopen. Ook wel ‘de Meia Marato
na de Lisboa’ genoemd. Team 176 zag dit als 
een mooie voorbereiding op de Roparun 
2014. Zij hoopten hiermee het teamgevoel te 
versterken en hopelijk alvast te kunnen wen
nen aan de warme temperaturen. Nou… dat 
laatste is zeker gelukt!

 
En natuurlijk valt er ook wat te winnen:  
Als uw foto in de Ropareader wordt 
geplaatst, krijgt u van ons een leuke 
attentie, het Roparun “Fan van” Tshirt! 
We zijn natuurlijk benieuwd naar de 
 volgende foto’s… Wie gaat ons  verrassen? 
Stuur de foto’s naar info@roparun.nl

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 VER-
RICHT 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:
5.000 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 in-
stellingen. Elk fonds dat in aanmer-
king 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 orga-
nisatie 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


