
VAN ROPARUN TEAM 223:  

Gezelligheid & activiteiten
nabij restaurant Bardot

o.a. Muziek, springkussen,
hapjes & drankjes en meer!
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EDITIE!ROPARUN

KOMT DOOR RIJSOORD!

Laten we samen de lopers supporten

Mede mogelijk gemaakt door deze hoofdsponsors

Wat is de Roparun? 
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 520 kilometer van Parijs en Hamburg 
naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren 
om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Dit wordt ook wel een 
avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren 
is:

Wij willen zoveel mogelijk geld ophalen voor dit prachtige 
doel. Dat lukt ons alleen met jouw hulp! Of je nu een bijdrage 
overmaakt of (tijdelijk) diensten en goederen beschikbaar stelt, 
het is allemaal meer dan welkom. 

Doneren via iDeal kan op 
www.roparunrijsoord.nl

“Leven toevoegen aan 
de dagen, waar geen 
dagen meer kunnen 
worden toegevoegd 

aan het leven“

WWW.ROPARUNRIJSOORD.NL
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Gemaakt door 
Djen Design

LAAT RIJSOORD
BLAUW KLEUREN

De totale opbrengst gaat naar het Roparun-team de  Rezoordse Kraaien

Rijsoordvlag 
‘wapen’ 

tijdens de Rezoordse Kraaienrun / Draai Rond de Kraai / 
doorkomst  van de Roparun en Rijsoorddag.

Voor slechts € 9,99 wappert er een prachtige 
Rijsoordvlag van 70x100cm aan de gevel en toon 
je jouw steun aan al die mensen met die vreselijke 
ziekte. 

Speciaal voor grote vlaggenmast: vlag ‘wapen’ 
formaat 150x210cm voor € 50.-

Vlag kopen?
Kies vlag ‘wapen’ of ‘molen’, bel/app 
06 45 220 313 of stuur een e-mail naar 
info@kraaienrun.nl en de vlag wordt 
kosteloos bezorgd. 

Rijsoordvlag 
‘molen’



Op 2e Pinksterdag zullen voor het 
8e jaar op rij tussen 09.00-16.30 
uur de deelnemende ploegen die 
in Hamburg van start gaan door 
Ridderkerk en Rijsoord komen. 
Ook dit jaar weer met een ploeg 
Rijsoordenaren!

Door een aantal enthousiaste mensen 
vanuit het Wijkideeteam Rijsoord zal 
er ook dit jaar weer een doortocht 
georganiseerd worden met speaker, 
terrasje en kinderspelen nabij restaurant 
Bardot. De Roparunners waren voorgaande 
jaren verheugd en verrast dat er in Rijsoord 
deze enthousiaste doorkomst voor hen 
was opgezet. Hierdoor kregen zij een extra 
steuntje in de rug voor hun laatste zware 
kilometers tot de finish op de Coolsingel 
in Rotterdam. Daarom wil Rijsoord zich 
ook dit jaar weer van zijn beste kant laten 
zien, zeker nu er weer een ploeg Rijsoordse 
lopers deelneemt! Meer over deze ploeg 
leest u op de volgende pagina. 

De route
De ploegen komen via het centrum 
van Ridderkerk (Koningsplein), waar de 
Gemeente Ridderkerk er een feest van gaat 
maken. Onze beide organisaties werken 
samen, zodat de programma’s elkaar 
ondersteunen en we een zo enthousiast 
mogelijke doorkomst neerzetten voor 
de Roparunners! De route gaat via de 
Lagendijk, Rijksstraatweg en Noldijk door 
Rijsoord. De verwachte doorkomst van de 
meeste deelnemers zal tussen 09.00 en 
16.30 uur zijn. 

Een zo groot mogelijk bedrag voor de 
Roparun
Om deze doorkomst zo feestelijk mogelijk 
te maken en toch ook een mooie bijdrage 

te kunnen leveren aan de doelstelling van 
Roparun ‘Leven toevoegen aan de dagen, 
waar geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan leven’ kunnen we samen 
met onze sponsors de kosten heel laag 
houden. Dit jaar zal het te schenken bedrag 
verdeeld worden over een aantal teams 
en dit zal tijdens de doorkomst bekend 
worden gemaakt.

Wat is er te doen?
Facet Ridderkerk zal zorgdragen dat er voor 
de kinderen een springkussen aanwezig 
zal zijn. Ook kunnen kinderen zich laten 
schminken door Marina van Face to Face. 
Voor de inwendige mens zijn er diverse 
mogelijkheden voor een hapje en een 
drankje op het terras bij restaurant Bardot. 
Vanuit de samenwerking met de Ridderkerk 
zullen er nog andere optredens zijn. 
DJ Cageman zal de muzikale noot 
toevoegen. 

De ploegen komen door ons 
dorp tussen 09.00 - 16.30 uur.

Let op: tijdens dit evenement 
is de Lagendijk richting 

Ridderkerk vanaf de 
Rijksstraatweg afgesloten!

Een enthousiast team van 25 
mensen, die allemaal uit Rijsoord 
komen of een link hebben met 
het Kraaiendorp, gaat de 560 
kilometer van Hamburg via 
Ridderkerk & Rijsoord naar 
Rotterdam overbruggen. Samen 
zetten we ons in voor mensen 
met kanker.

Allemaal voor één doel
Kanker is een ziekte die we allemaal kennen. 
De meesten van ons hebben van dichtbij 
meegemaakt wat een verschrikkelijke 
ziekte het is. Met onze deelname aan de 
Roparun willen wij zoveel mogelijk geld 
ophalen om het leven van patiënten te 
veraangenamen.

Als we eerlijk zijn draait het bij de Kraaien 
om twee dingen. Ons team schuwt het 
leveren van een sportieve prestatie niet. 
We zijn er dus erg op gebrand om op 10 
juni over de finish te gaan in Rotterdam. 
Maar we doen dit met één doel voor ogen: 
zoveel mogelijk geld ophalen voor de 
Roparun.

Sponsor worden
Vanaf augustus zijn we al druk bezig 
met geld inzamelen. De medewerking 
die wij vanuit alle hoeken krijgen is 
hartverwarmend.

Een van de acties die heeft plaatsgevonden 
is de verkoop van ‘Rijsoord vlaggen’. Op 
deze manier kan Rijsoord ‘blauw kan 
kleuren’ tijdens evenementen zoals de 
doorkomst van de Roparun. Andere 
acties zijn De Rezoordse Kraaienrun op 

Doorkomst ROPARUN 10 juni 2019 Sponsort u het team van de Rezoordse Kraaien ook?

SUPPORTEND
DORP

2018
Hier bent 

u welkom!

Kom ook
feesten!Route Rijsoord

Lagendijk

Rijksstraatweg

Noldijk

Waaldijk 1
2988 AT Ridderkerk-Rijsoord

Tel.: 06 53 874994
Email: info@ad-fim.nl

KVK-nummer 24290338

ADvisering, 
Financieel Interim Management

Hans van Gameren

www.ad-fim.nl
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ALBLAS
Administratie- & Advies B.V.

kwekerij 
P Bezemer vof
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Remco en Linda Klootwijk
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H. de Vries 
Beheer B.V.

RESTAURANT

het politieke alternatief
 voor Ridderkerk DeurVisie®

11 mei en de Konijnencup 2019 die werd 
georganiseerd in Sporthal Drievliet. Ook 
de komende weken kunt u ons nog volop 
steunen, bijvoorbeeld door statiegeld te 
doneren bij de Spar in Heerjansdam.

U kunt natuurlijk ook uw bijdrage 
overmaken via de eigen website:

www.roparunrijsoord.nl

Smederij en Staalconstructies

Alleen SAMEN met u  krijgt Rijsoord dit voor elkaar!

Helpt u mee 
het einddoel te 

halen? Alvast 
bedankt!


