NIEUWSBRIEF TEAM AMAZING - MEI 2017

Beste sponsor en vriend van team AMAZING,
Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze deelname aan de Roparun
2017.
Over 3 dagen - op vrijdag 2 juni - gaan wij alweer aan ons 7e grote Roparun avontuur
beginnen! Dit keer voor de afwisseling weer een keertje vanuit Parijs. Wij vertrekken om
10.00u vanaf Campa, Industrieweg in Amerongen richting Parijs. Op zaterdag 3 juni om
14.17u staan wij op vliegveld Paris Le Bourget klaar voor de non-stop estafetteloop van
ongeveer 530 km terug naar de Coolsingel in Rotterdam, waar we maandag 5 juni, 2e
Pinksterdag, rond 14.19u hopen te finishen.....
Veel leesplezier gewenst namens het hele team!

TEAM AMAZING 2017
Met dit team gaan wij tijdens het Pinskerweekend weer dat geweldige avontuur aan! Na wat
wijzigingen door blessures en gezondheidsproblemen zal ons team bestaan uit:
Lopers - Ellen van Dijk, Edwin Berendsen, Joost Doelman, Ron Meulenberg, Erna Koekoek,
Wilfred Greup, Berno Vink en Ruud Menger
Fietsers - Marga van 't Erve, Ron Pieper, Marian Scheerder en Henk Fransen
Masseurs & catering - Chantal Veenstra, Petra van Asselen, Myra Lith en René Looije
Chauffeurs & navigatoren - Rik Bouwhuis, Ben Meijer, Arie van der Voort, Gerrit van Dijk, Jean
Paul Saraber en Theo Deur (teamcaptain)

WAT IS DE ROPARUN?
De Roparun is een estafetteloop van Parijs of Hamburg naar Rotterdam
waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op
die manier geld op te halen voor palliatieve zorg aan mensen met kanker.
Ook wel een avontuur voor het leven genoemd onder het prachtige motto:
“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen
worden toegevoegd aan het leven”.

ACTIVITEITEN
Om ook in 2017 weer een mooi eindbedrag te
bereiken, hebben we de afgelopen maanden
allerlei activiteiten georganiseerd. Denk hierbij
aan de Disco at the Castle, inzet van Sinterklaas
& Pieten, wijnverkoop, POPkwis, HoningraatEvent, mini-Roparun en KOPloop. Door de
organisatie van al deze evenementen en de
bijdragen van vele sponsoren is er al weer een
prachtig bedrag bij elkaar gebracht....

STAND OPBRENGST ROPARUN 2017: € 34.000,-

HOE WERKT HET?
Per shift van 60 km is team A of team Z ruim 5 uur actief. Het andere team verplaatst zich in die tijd naar
het volgende wisselpunt en heeft daar de gelegenheid om te eten, zich te laten masseren en te slapen.
Dat laatste klinkt leuk, maar is niet meer dan 1 à 2 uurtjes en kan op elk moment van de dag zijn. Ook de
maaltijden vinden plaats op de meest onmogelijke tijdstippen! Jullie kunnen je voorstellen dat je na 3
dagen niet meer weet of het dag of nacht is en dat de vermoeidheid behoorlijk kan toeslaan. Maar als je
dan onderweg wordt toegejuicht als een wereldkampioen en je bedankt wordt door patienten en
familieleden bij het familiehuis van de Daniel den Hoed-kliniek, kan je alleen maar heel erg dankbaar
zijn! En iedereen zal begrijpen dat de ontlading bij de finish net voor de Erasmusbrug en later op de
Coolsingel heel erg groot is!

VOLG ONS!
Wat onze fysieke training gaat opleveren, moeten we het
Pinksterweekend gaan ervaren!
Vinden jullie het leuk om ons te volgen, dan zijn er natuurlijk via social
media vele mogelijkheden beschikbaar!

•
•
•

Via Twitter: @teamamazing87
Via Facebook: facebook.com/teamamazing87
Via onze website: www.teamamazing.nl waar we middels een blog onze ervaringen delen.

•

Via de site: www.roparunlive.nl - hierop worden de doorkomsttijden op de 12 checkpoints
doorgegeven en komen onze speciale Roparun sms-berichten te staan. Hier staat ook onze
verwachte aankomsttijd in Rotterdam. Tevens kan je hier onze twitterfeed (#rrteam87) volgen.

•

Via een livestream die van 2 tot en 5 juni dagelijks te volgen is op HW1 via de site www.hw1.tv ,
Facebook en Youtube.

•

Via RTV Rijnmond, die maandag 5 juni uitgebreid aandacht besteedt aan de Roparun.

STEUN ONS!
De afgelopen 26 jaar heeft dit prachtige evenement de
stichting Roparun al meer dan 73 miljoen euro opgeleverd.
Geld dat besteed wordt aan prachtige doelen die palliatieve
zorg aan mensen met kanker ondersteunen onder het mooie
motto: Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen
meer aan het leven kunnen worden toegevoegd!

Op dit moment hebben wij als team al weer ruim € 35.000,- bij elkaar gebracht en we hopen dat we daar
de komende weken nog een mooi bedrag aan kunnen toevoegen. Mocht jullie ook een steentje willen
bijdragen aan ons avontuur, dan kan dat door een donatie over te maken via:

•

de speciale donatie-button op de Roparun-site waarmee je direct ons team of zelfs een bepaald
teamlid kan steunen

•
•

rekeningnummer NL10 RBRB 06 48 637 301 t.n.v. Team Amazing Leersum
sms-service: SMS “Roparun 87” naar 4333 voor een éénmalige donatie van € 3.00 (via
telefoonrekening)
Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Theo Deur via info@teamamazing.nl of bel 06 537 40 602.

Klik hier voor een overzicht van al onze sponsoren.
Onze hoofdsponsoren voor dit jaar zijn:
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