Nieuwsbrief #2 2019
RoparunTeam Royal FloraHolland
Sponsorstand per 14 mei € 29.460,97
De Roparun is een loopevenement van 520km uit Parijs en 560km uit 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
Royal FloraHolland met collega’s van verschillende locaties doet voor de 21e keer mee aan
de Roparun.
Vrijdag 7 juni vertrekt het team om 08.30 uur vanaf Royal FloraHolland Naaldwijk naar
Parijs. Op zaterdag 8 juni 2019 gaat het Royal FloraHolland team van start in Parijs. De
finish is op maandag 2e Pinksterdag 10 juni op de Binnenrotte in Rotterdam.
RoparunTeam Royal FloraHolland 2019
Hierbij presenteren wij ons energieke RoparunTeam Royal FloraHolland.

Lopers
Arie Ligtvoet
Jolanda van Leeuwen/
Buddy: Albitha Wambrauw
Simon Vlieger
Mariette van Nieuwkerk
Remco Perdijk
Richard Trifunovic
Timon Oosterveer
Wilco van de Wijnboom

Fietsers
Alexander Beuk
Gerard Vermeulen

Verzorgers
John Stoop
Jeroen van der Linden

Ivan van Nieuwkerk
Marc Geurds
Rens Wijnands
Ria Looije
Jasper Vlieger
Vacature

Catering
Conny van der Hijden
Vacature
Vacature

PR-internet
Bob Dinwiddy
Conny van der Hijden (flex)

Chauffeur
Paul Schoenmaker
Vacature

Teamcaptain
Nitzan Mokasay

Verandering!
Let op, ons team finisht ook dit jaar nog niet op de Coolsingel in Rotterdam, maar op de
Binnenrotte in Rotterdam. De Fietsenstalling is bij de tijdregistratie voor de Willemsbrug.
De teamzone is bij het Station Blaak, dit is 1300 meter vanaf de Willemsbrug.

In memoriam Henny Stoop
Henny was de vrouw van ‘onze’ blinde loper John Stoop. Zij kreeg begin februari de
diagnose kanker en eind februari het bericht dat zij nog maar kort te leven had. Samen met
John was ze heel sterk en heeft de regie in eigen handen genomen. Alles geregeld samen
met haar gezin, haar verjaardag nog gevierd en afscheid genomen van de vele mensen die
haar dierbaar waren. Ook van ons RoparunTeam.
Dinsdag 2 april is haar sterfdag geworden, ook dat heeft ze zelf besloten. Vijf jaar lang
heeft zij John de ruimte en steun gegeven om met ons mee te gaan. Vier jaar lang als loper
en verleden jaar ging John mee als masseur. Ook regelde zij samen met haar vriendin Bep,
de afgelopen jaren dat we, na de laatste training, met z’n allen bij haar in de sporthal
mochten afsluiten met een etentje. Zij heeft ons via een filmpje heel veel succes en plezier
gewenst met de Roparun en gevraagd “lopen jullie voor mij?” En dat doen we, we nemen
Henny mee op onze schouder en letterlijk op de mouw van ons shirt.
John zou dit jaar niet mee gaan als masseur maar op vakantie gaan met Henny. Samen
hadden ze, na het onmogelijke bericht, al besloten dat John alsnog mee zou gaan met
Henny is gedachten bij hem en bij de teamleden.

Hollen door de bollen, 31 maart
Op zondag 31 maart organiseerde Team Bollenstreek het succesvolle evenement Hollen
door de bollen. RoparunTeam Royal FloraHolland was ook aanwezig met een
verkoopstand.
Dit is al vier jaar een traditie en ondertussen hebben we daar een trouwe groep klanten die
onze producten komen kopen. Een win win actie, twee acties voor de Roparun op 1 dag.
Roparunradio was weer present voor verslaglegging.

Door de planten van onze sponsors Kwekerij Wouters en Marco Stolze van KPS Sales
hadden we weer een mooi assortiment te koop. De opbrengst van deze actie was €760,50

Tweede team training 13 april
De tweede training bestaat uit een training op de Roparunroute, gelijk een stukje
routeverkenning van Antwerpen tot aan Bergen op Zoom. Het was een mooie heldere
ietwat koude nacht. Maar de teamleden genoten op route en van de training met elkaar.

Plezier in de Annatunnel Antwerpen

Zichtbaarheid in de nacht is belangrijk

Bekijk hier de video over onze training van Antwerpen, via de Annatunnel naar Bergen op
Zoom.
In de echte Roparun is dat een etappe van middernacht tot 5.00 uur maandagochtend.
Video nachttraining 13 april 2019
Nog 1 laatste training te gaan
Aangezien ons team uit collega’s en enkele externe teamleden bestaat zien we elkaar niet
elke dag. Daarom organiseren we drie teamtrainingen waarbij we trainen op de Roparun
manier. De laatste training vindt plaats van Bergen op Zoom tot aan Barendrecht ook weer
op route.
Maandag 10 juni, finish op de Coolsingel. Tientallen vrijwilligers maken dit evenement
mogelijk. En alle teams worden op een geweldige manier binnengehaald op de Binnen
Rotte.
Alle deelnemers ontvangen dan de rode Gerbera, gesponsord door Schouten Opti-Fleurs.

U kunt deze nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen. Uw e-mail adres kunt u opgeven of
wijzigen via info@roparunteam97.nl
Colofon
De nieuwsbrief van het RoparunTeam Royal FloraHolland verschijnt drie tot vier keer per
jaargang en wordt verspreid onder de sponsors, deelnemers, belangstellenden en binnen
Royal FloraHolland.
Informatie over en reacties op de website, en vragen over sponsoring kunt u mailen aan
Nitzan Mokasay nitzan@roparunteam97.nl

www.twitter.com/rt_floraholland

www.facebook.com/teamfloraholland

Sponsorlijst (voor zover bekend op 14 mei)
Hoofdsponsor
Royal FloraHolland
Sponsors plus
Biersteker
De Roo
De Toekomst
Finn Cleaning Service
HSO
Intercel Energie BV
JS Laadtechniek BV
KPS-Sales

Sponsors op alfabet
A de Wit Transport
A van der Lely Aanhangwagens
BMP Datapartners
C.A.A.C BV
Caminada Notarissen
Container Centralen Benelux B.V
Dave van der Meer Bloemen BV
Eden Springs Nederland BV
Erick van de Louw
Famboxen
Feiko Sonneveld Celosia's en Chrysanten
Forteck Sloop en Infra BV
Galjema Rotterdam BV
Grimbergen Instelaties
High Line Fitness
HOC Opleiding & Training BV
Intercel Energie B.V
J & P ten Have BV
Jan Vink
Japal Trans
Jilke Hellinga
Kaptein/D'Oranjerie vof
Keurslagerij Krijn van der Bent
Klus en montagebedrijf Gidion van Beek
Koude en Warmtechniek Noord
Nederland
Maarten de Bruin Reclame
Meer Media

Kuehne + Nagel
SAB Catering
Schouten Opti-fleurs
vandervalk+degroot
VDT
WBE

Meijer maatwerk
Miriam Shewniak
ML Opleidingen
Paul Sosef Sproeibedrijf
Rosanne van Staalduinen
Rubin Barendse
Santbergen Rolcontainers BV
Smurfit Kappa MNL Golfkarton
Stichting Mananochoja
Stomerij Primeur
Trefzeker
Van Daalen Architectuur
Van der Meer
Van Kempen Koude techniek BV
Veenman Dakveiligheid Advies & Training
Voormolen Dakbedekkingen
v.d. Hoeven-Kleywegt Administraties
Zuidkoop
Zwartwoud Groningen

