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Sponsorstand per 29 december 2014 € 24.042,50

De Roparun is een loopevenement van 520 km uit Parijs en 560 km vanuit Hamburg, waarbij
mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om geld op te halen voor mensen met
kanker. Dit evenement vindt jaarlijks plaats tijdens het Pinksterweekend. Een team van
FloraHolland met collega’s van verschillende locaties doet voor de zeventiende keer mee aan de
Roparun. Op zaterdag 23 mei 2015 gaat in Parijs en Hamburg de Roparun van start. De finish is op
maandag 2e Pinksterdag 25 mei 2015 tussen 12.00 uur en 18.00 uur op de Coolsingel in
Rotterdam. Ons team start vanuit Parijs.

Aangemelde teamleden RoparunTeam FloraHolland 2015
Lopers
Conny van der Hijden
Dirk Hogervorst
Gerrit Jacobs
Jos Cornelissen
John Stoop (slechtziend)
Kabaka Owuar
Mirza Dzanic
Rene Temminck
Simon Vlieger
Wilco v.d. Wijnboom
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Begeleiders
Clinton Mangoenkarso
Dirk Blom
Ed van Pelt
Gerard Vermeulen
Jill Berens
Leen Plug
Nitzan Mokasay
Peter Kortekaas
Pieter van Rijn
Rens Wijnands
Rob Bouwels

Teamcaptain
Caroline Janknegt

Internet/fotografie
vacature

Catering
Brenda Timmer
vacature
vacature

Chauffeurs
vacature
vacature

Masseurs
Martha v.d. Bosch
Stefana van der Linde -Crnogorcevic

Sponsor van de maand

Als trotste sponsor van het FloraHolland Roparun team willen wij de lopers en begeleiders heel
succes wensen in hun tocht. i³ groep is begin dit jaar uitgeroepen tot “Preferred Supplier” op het
gebied van ICT door FloraHolland, dit benadrukt de nauwe band die wij FloraHolland onderhouden.
Het ondersteunen van het FloraHolland Roparun team was voor ons dan ook een zeer logische keuze
ter ondersteuning van het goede doel.
De doelstelling van i³ groep is het integreren van informatie infrastructuren. Sinds 2000 zijn wij
alsserver en storage integrator trusted advisor voor vele organisaties in zowel enterprise, public,
general business en het healthcare segment. Wij adviseren, ontwerpen, leveren, implementeren en
onderhouden informatie infrastructuren. Door explosieve datagroei en marktontwikkelingen heeft i³
groep zich de afgelopen jaren van server en storage integrator tot onafhankelijk adviseur en
totaalaanbieder van IT-infrastructuur oplossingen (IaaS en PaaS) ontwikkeld.

Nieuw in het assortiment, chocolate sculptures voor de Roparun

Bronsgieten was nog nooit zo lekker. De Haagse kunstenares Anat Ratzabi maakt 'bronzen' beelden
van chocola. De kunstenares weet de chocola zo te bewerken dat het net echt brons lijkt.
Haar atelier zit vlak achter de Mauritskade. Daar is ze al jaren actief als beeldhouwer. Ruim een
jaar geleden kreeg ze van een opdrachtgever de vraag om een beeld van Rembrandt te maken. Het
bleek te duur het beeld in brons te gieten. Ratzabi blufte dat ze het ook wel in chocolade kon
gieten en het dan kon laten lijken op brons: een veel goedkopere optie. ‘Ik had toen nog nooit iets
met chocolade gedaan', bekent de chocoladekunstenares. Ze is creatief aan de slag gegaan en
ontwikkelde een bijzonder product. Met een zogenaamd bronspoeder brengt ze het speciale effect
aan. Maar hoe dat exact gaat, blijft het geheim van de smid.
Ratzabi noemt het overigens niet zomaar chocola, maar ware kunst. De bronzen chocolade is
bijvoorbeeld al te koop in het Rijksmuseum, maar ook via RoparunTeam FloraHolland (zie facebook:
Chocolate Sculpture)!
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Plantenverkoop in Ahoy 29 november 2014
In november vond de eerste grote Roparunvergadering plaats in Ahoy, Rotterdam. Tijdens
deze vergaderingen worden de teamleden geïnformeerd over de voorbereidingen voor Roparun
2015. Ons team verkocht zoals altijd planten die weer gesponsord worden door onze kwekers en
sponsors zoals KPS Sales.

Spinning marathon
Zaterdag 14 februari aanstaande organiseert RoparunTeam FloraHolland wederom een
spinningmarathon in Winkelcentrum De Tuinen in Naaldwijk. Doel is mensen informeren over de
Roparun en zoveel mogelijk geld op halen voor dit doel. Kom een uurtje ‘spinnen’ alleen, met
collega’s of vrienden! Spinnen kan op je eigen tempo onder begeleiding van spinningmuziek.
De spinningmarathon vindt plaats van 10.00 tot 17.00 uur (16.00 uur laatste uur). De kosten zijn
€ 15 euro per spinning uur en je steunt hiermee RoparunTeam FloraHolland en Stichting Roparun.
Aanmelden: via info@roparunteam97.nl of telefoon 06 53784947 met vermelding van het tijdstip dat
je wilt spinnen en je ontvangt een bevestiging retour. Mocht jouw gekozen uur vol zijn dan plaatsen
we je mogelijk op uur vroeger of later dan dat uur. Het sponsorgeld kan ter plekke gestort worden
in de collectebussen. Dus meld je aan of kom kijken!

Loten verkoop
Dit keer kans op twee hoofdprijzen (Mercedes) en reischeques en vele andere cadeaus. De loten zijn
te bestellen via info@roparunteam97.nl en kosten € 2,50 per stuk.
U kunt deze nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen. Uw e-mail adres kunt u opgeven of wijzigen via
info@roparunteam97.nl

www.twitter.com/rt_floraholland

www.facebook.com/teamfloraholland

Colofon
De nieuwsbrief van het RoparunTeam FloraHolland verschijnt vier tot vijf keer per jaargang en wordt verspreid
onder de sponsors, deelnemers, belangstellenden en binnen FloraHolland. Informatie over en reacties op de
website kunt u doorgeven aan Nitzan Mokasay info@roparunteam97.nl
Voor vragen over sponsoring kunt u mailen aan connyvanderhijden@floraholland.nl
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Sponsors 2015

(voor zover bekend op 29-12-2014)

Hoofdsponsor
FloraHolland
Sponsors Plus
De Roo Taxi- en Autoverhuur
i3 Groep
J. van de Put Fresh Cargo Handling BV
JS Laadtechniek
Risa-IT
So Natural
WBE

Sponsors
A.van der Lely
Akire Communications
Alphotron Security Systems
APAQ Services
Aqua+Sprinklersystems
Bellicht
Beukers Toyota
BMA Milieu
Bongaards Bloemwerk
C.A.A.C.
Caminada Notarissen
Ceropegiakwekerij Van Drunen en Zn.
Commerce Talen
Container Centralen Benelux
Dave van der Meer Bloemen
De Boer Transport Beemster
De Gevelborstel
DLA BV
Familie Bosma
Feiko Sonneveld Celosia’s en Chrysanten
Firma H.C. Damen
Flash Services
FPP Management
Gerrit Barnhoorn Holding BV
GN Industriebanden
Grimberen Noordermeer
HOC Opleiding & Training BV
Holland Special Pumps
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J&P ten Have
Japal Trans
Kees Greeve
KPS-Sales
Koude- & Warmte Techniek Noord Nederland
Krijn Schuitemaker
Meerlanden Afval & Milieu
Morssinkhof Plastics
Oomen Transport BV
Regel Partners BV
Rooijakkers BV
Santen & Gasille
Smurfit Kappa
True Colours
Van der Meer
Van der Slot
Van Daalen Architectuur
Van Sark Auditing Inspection
Veenman Dakveiligheid
Verbakel Bouwbedrijf
Voormolen-Dakbedekking BV
Zuidkoop
U ook?

