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ColSensation 2017 zit erop en wat een succes!

Wij als team Vicino hadden minimaal € 4000,00
euro nodig om de Mont Ventoux te mogen
beklimmen...We zijn hier ongelooflijk ver over
heen gekomen!
We sluiten af met een totaal van maar liefst
€ 15.717,76.
De totale opbrengst van ColSensation 2017 is
afgelopen zaterdag bekend gemaakt:
€ 341.068,00. Wat een prachtig hoog bedrag
dat als volgt wordt verdeeld:
- 25% gaat via KWF naar een onderzoek naar
de rol van DNA-optuiging bij (het ontstaan van)
kinderhersenkanker.
- 25% gaat via KWF naar een onderzoek om

immunotherapie effectiever te maken.
- € 50,000 gaat via Stichting Team Doelbewust
naar regionale kanker gerelateerde goede
doelen (zie www.teamdoelbewust.nl).
- het overige deel gaat naar andere
onderzoeken binnen KWF Kankerbestrijding.
Team Vicino is supertrots om hier een flinke
bijdrage aan geleverd te hebben.
Wij willen iedereen, die ons op wat voor manier
dan ook gesteund heeft om aan dit prachtig
evenement deel te kunnen nemen, ontzettend
bedanken!

Samen sterk tegen kanker!

Een veel bewogen jaar!
Jorita:
“Eind september 2016 krijg
ik de diagnose uitgezaaide
borstkanker op m’n lever... wat
een verschrikkelijk verdrietige
mededeling. Gelukkig wel te
behandelen om nog 2-5-10-20
jaar van het leven te mogen
genieten. Nou ik ga voor zeker
30 jaar!
Nog liggend in het ziekenhuis
heb ik Moniek beloofd om 15
september 2017 samen met
organisatie ColSensation de
Mont Ventoux te beklimmen.
In oktober 2016 ben ik gestart
met de behandeling: wekelijks
chemo en 1 keer in de 2
weken Avastin (immunotherapie).
Ook in oktober weer kunnen
genieten van de kookavond
samen met m’n lieve Vicino
vriendinnen. Pats Boem: ze
hoefden er niet lang over na te
denken... We gaan met z’n
allen die berg op! Ik heb Merie
ook gevraagd en ook zij was
gelijk enthousiast.
Half december hebben we ons
ingeschreven en ideeën
bedacht om aan die € 500,00
per persoon te komen.
Facebookpagina, Donatie
boxen bij ondernemers in Zevenbergen, nieuwsbrief, flyers,
eierkoeken, boterkoeken,
wafels, pannenkoeken,
sponsorloop basisschool
Aventurijn, glimlachjes (gemaakt door Gerrie), armbandjes (idee van Josita en later
zelf mee doorgegaan), lege
flessenactie AH, Bridgedrive,
deelname aan de prominenten race, stukje in de Moerdijkse bode en een stukje in
de Stem. Ik denk dat ik weinig
vergeten ben. Wat zijn we een
superteam, iedereen zet zich

voor de volle 100% in. Van
Corrie Vrolijk krijgen we een
fotoshoot, superlief en wat zijn
de foto’s mooi. We komen zo
wel heel professioneel over!
Tussen alle acties door
wordt er ook nog getraind,
mijn grootste training was de
4-daagse in Nijmegen.
En dan zijn we ineens bijna
een jaar verder... De chemo
heeft tot april z’n werk gedaan de uitzaaiingen op m’n
lever slinken gestaag. Nu krijg
ik vanaf april 2017 iedere 3
weken immunotherapie en slik
elke dag een hormoontabletje.
Kom maar op met die Mont
Ventoux.

Oeps.. het is wel een hele
grote molshoop in het echt,
maar ik wil en zal er bovenop komen. Het viel niet mee,
ik weet nu ook wat “zwarte
sneeuw” zien is, maar ik heb
de top wandelend bereikt! Wat
een onbeschrijfelijk bijzonder
geluksmoment op de top, en
dat ik dit heb kunnen delen
met familie en vrienden die
voor ons naar Zuid-Frankrijk
afgereisd waren. Ontzettend
dankbaar en trots ben ik op
team Vicino, stuk voor stuk
kanjers die mij met hun
positieve energie mee naar de
top hebben geholpen.
CHAPEAU!”

Hoe hebben de Vicino dames het ervaren?
Angelique:
“Wat een intensief jaar hebben we met z’n allen
gehad, of eigenlijk 9 maanden.
Al heel snel nadat het idee ontstaan was om
mee te doen aan de Mont Ventoux, zijn we aan
de slag gegaan om leuke acties te verzinnen
om zoveel mogelijk geld in te zamelen.
Van eierkoeken en wafels bakken tot het
organiseren van een sponsorloop en
bridgedrive. Kortom te veel om op te noemen.
En dan is het ineens zover! Met z’n allen in de
bus op weg naar Frankrijk.
Wat hebben we genoten van het mooie park, de
zon, het onwijs lekkere eten en natuurlijk van
elkaar.

Het was een ervaring om nooit te vergeten;
veel gelachen maar toch zeker ook een traantje
gelaten.
De beklimming was heel indrukwekkend met
veel verrassingen onderweg door onze
supporters! Echt heel leuk. En natuurlijk na die
intensieve klim de ontlading boven op de top
van de berg.
Wat ben ik blij dat ik hier met heel het team
Vicino aan mee mocht doen.”

Myriam:
“En toen was het vrijdagmiddag 13.00 uur en
gingen we met ons 7 tegelijk de finish over. We
stonden boven op de Mont Ventoux!
We wisten allemaal dat het ons zou lukken. ‘Al
moeten we elkaar over de streep trekken’,
hadden we van tevoren gezegd. En toen was
het zover en hadden we zo een verschrikkelijk
mooie week achter de rug. Een week waar alle
emoties heen en weer vlogen. We hebben heel
veel plezier gehad in de bus naar Frankrijk, g
enoten van het heerlijke eten en de mooie
omgeving, in de polonaise gelopen en
5 minuten later met z’n allen staan huilen door
de ontroerende verhalen.

’s Morgens om 6.50 uur reden we uiteindelijk
naar de Bedoin, van waar we zouden
vertrekken. Om 7.12 uur zijn we begonnen en
hebben we een prachtige tocht gelopen. De
weergoden waren ons gunstig gezind. We
hadden prima weer om te wandelen. Een beetje koud in het begin maar geen regen en niet
teveel wind. Heerlijk dus. Onderweg hebben
we iedereen aangemoedigd en werden we zelf
naar boven ‘geduwd’. Niet alleen door
onbekende, maar ook door BEKENDE
supporters. Óp de berg en via WhatsApp, mail,
Facebook enz. Het is zó bijzonder geweest.
Maar ik denk dat iedereen het zelf mee moet
maken om je een voorstelling te kunnen maken.
Ik had het voor geen geld willen missen.”

In de nacht van donderdag op vrijdag heel
slecht geslapen van de spanning. Je weet
absoluut niet wat je te wachten staat.

Met de fiets de berg op!

Moniek:
“Op 28 september 2016 begon het nieuwe avontuur
van Vincino, ik kreeg een app-je van Jorita, of ik
mee wilde doen met haar met of
Alp d’huzes of Mont Ventoux. Jorita heeft
samen met René de afgelopen jaren, toen ik Alp
d’Huzes en Mont Ventoux aan het beklimmen was,
op onze kinderen gepast en heeft van heel dichtbij
deze uitdagingen mee gemaakt. Toen eind september 2016 bleek dat de kanker terug bleek te zijn bij
Jorita, had ze al heel snel het idee om ook iets te
willen doen. Ik stelde voor om met de organisatie
ColSensation de Mont Ventoux te beklimmen. De
andere meiden van onze kookclub waren ook enthousiast om mee te gaan en daarnaast heeft Merie
heeft zicht spontaan aangemeld. Na een intensieve
voorbereiding van een jaar, met allerlei
activiteiten om zoveel mogelijk geld in te zamelen
was 15 september 2017 de uiteindelijke dag!
Al heel vroeg ging in ons huisje de wekker. De
lopende Vicino-meiden moest zich rond 6:00 uur
melden bij de bus, zodat ze rond 07:00 uur konden
starten. Nadat ik de meiden had uitgezwaaid ben ik
met mijn eigen voorbereiding begonnen. Mijn bus
ging een uurtje later. Na een leuk gesprek in de bus
over hoe fietsende mannen hun benen scheren,
kwamen we aan in Bedion. Hier had ik samen met
Eric Biemans afgesproken. Hij was met zijn eigen
auto naar de start gekomen en we zouden samen
het
avontuur aangaan. We zijn rustig aan begonnen.
Bij onze 1e stop, na ongeveer 7km kwam René met
Maik, Britt en Daan ons voorbij. Toen ze ons zagen,
stopten ze gelijk om ons goed aan te moedigen, dat
was super fijn! Bij de 2e stop na ongeveer 11 km,
vroeg ik de vrijwilligster of de meiden van Vicino ook
al voorbij waren. In 1e instantie wist ze niet wie ik
bedoelde, maar zodra ik de depp (2017 versie, en
niet de 2016 versie) voordeed wist ze gelijk wie de
meisjes van Vicino waren. Nog even over die depp;
de 2017 versie is met de schrijfhand twee vingers
in de neus, hoofd rechts naar beneden en linkerarm
omhoog, dit voor degenen dit het willen oefenen.
Na 14,7 km was onze 3e stop, bij Chalet Renard,
hier stonden René, Maik, Britt en Daan ons weer op
te wachten. Ook Corrie en
Remie Roovers waren hier. Echt super leuk om zo
onthaald te worden. Onderweg hadden ze al voor
een paar spandoeken gezorgd, echt tof! Binnen
bij Chalet Renard zaten de meisjes van Vicino aan
een lekkere warme koffie. Kort daarna zijn Eric en
ik begonnen aan het laatste stuk naar de top! Het
was echt genieten, tegen het einde hadden we het
wel zwaarder, maar de steun van onze supporters maakte het een stuk aangenamer. Ook Wil en

moeders (moeder van Jorita en Tonny) hadden zich
onderweg bij de supporters aangesloten. Boven
stonden ook nog Reindert, Loes, Ruud en Iemke,
de familie van Merie. Super genieten om zo over de
finish te komen. Even genieten van het moment
boven en daarna warme kleren aan doen en rustig
naar beneden lopen om samen met die meiden als
één vrouw sterk over de finish te komen. Wat een
bijzonder kippenvel moment!!!!!!!!!!!!
Boven hebben we foto’s gemaakt en een kaarsje
aangestoken die ons allen kracht geeft en zeker
onze bikkel Jorita!! Respect Jorita!! Wat ben je een
kanjer.
Het was een hele bijzonder avontuur om dit samen
met Mirella, Jorita, Tonny, Angelique, Myriam, Corrie
en Merie te beleven. Het was een week waar alle
emoties die een mens kan hebben, naar voren
komen. Bijvoorbeeld op donderdagmiddag, staan
we op het ene moment de polonaise te doen en het
andere moment te huilen. Wat ik ook heel bijzonder
vond was om samen met Merie de kamer te delen!
Het was super fijn.
Bij thuiskomst was zondag ook het wat
geregeld. Onze coach Mirella had voor ons een
mooi aandenken geregeld in de vorm van een armband, ook Gidi, Corry, Jan en Winni hadden aan ons
gedacht met een mooie bos bloemen voor ons allen.
Daarna zijn we nog toegesproken door burgemeester Klijs. Ik denk we geen mooiere afsluiting kunnen
wensen!
Meiden bedankt dat ik onderdeel van Vicino mag
zijn. Het was een ervaring om nooit meer te
vergeten.
Dikke kus! Moniek.”

Op naar de top!!!

Merie:
“Na 9 maanden trainen, actievoeren, geld
inzamelen en voorbereiden is het dan eindelijk zover. Op dinsdagavond 12 september vertrekken we
vanaf het plein van Vicino richting Roosendaal. We
worden uitgezwaaid door familie en krijgen allerlei
lieve presentjes en gelukwensen uitgereikt. Nog een
laatste dikke kus en we gaan. In Roosendaal staan
er twee
bussen klaar waarmee we richting Frankrijk gaan.
Nadat alles ingeladen is en we afscheid hebben
genomen van onze partners en kids beginnen we
aan een lange reis.
Op woensdag komen we rond de middag aan in
Aubignan en worden we hartelijk ontvangen door
de vrijwilligers en de reeds aanwezige deelnemers
van ColSensation. We krijgen de sleutel van onze
huisjes en gaan de boel
verkennen. De rest van de dag gebruiken we om het
dorp te bezichtigen en te ontspannen.
s’ Avonds gebruiken we met de rest van de deelnemers een overheerlijke maaltijd. We drinken nog wat
en gaan allemaal op tijd naar bed.
De volgende morgen, na een heerlijke nachtrust
maken we gebruik van een ontbijt. Het bestaat uit
gebakken eieren met brood. Overdag gaan we een
wandeling maken en komt de familie van Jorita ons
vergezellen. We doen nog wat boodschappen en
gaan dan met alle ColSensation-deelnemers aan
de borrel. Er volgt een mooie briefing met een lach
en een traan. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en
weet waarvoor hij/zij die berg op gaat. We gaan tenslotte allemaal voor hetzelfde doel, het KWF-kankerbestrijding. Het is één grote familie. We gaan op tijd
naar bed maar zijn allemaal wel wat zenuwachtig en
slapen daardoor wat onrustig.
En dan is het zover. Vrijdag 15 september loopt om
5 uur de wekker af. Even douchen, ontbijten en dan
stappen we in de bus die ons naar Bedoin brengt.
We starten daar om 7.15 uur met de grote klim.
Het weer is gunstig; geen wind, iets bewolkt en een
redelijk aangename temperatuur. De eerste stop
is na 7 km en dit deel is nog niet zo steil. Het voelt
goed. We worden ingehaald door fietsers, die ons
aanmoedigen en wij op onze beurt hun. Wat een
saamhorigheid!!!!
Van lieverlee wordt het steiler en zwaarder en
volgt er steeds na 4 km een stop waar we voorzien
worden van bananen, krentenbollen en water. De
voorlaatste stop nemen we een lange pauze om
ons voor te bereiden op het zwaarste stuk. De echte
kale berg lonkt ons en daagt ons uit om naar die
top te gaan. We gaan en doen het met z’n allen. Al
kletsend, lopend en lachend gaan we ervoor.

En dan bereiken we het laatste stuk. Moniek heeft
de top al bereikt op de fiets en komt ons tegemoet
gelopen. Wat ‘n kanjer zeg !! Met z’n allen gaan we
de streep over en worden we warm ontvangen met
spandoeken en vlaggen door de familie en vrienden van Jorita en Tonny. Voor mij staat er een hele
grote verrassing te wachten. Reindert, Loes, Ruud
en Iemke staan daar om mij binnen te halen. Ik wist
werkelijk van niks. Wat een emoties komen er los
op zo’n moment, een moment om nooit te vergeten.
Dank je wel hiervoor. Eenmaal boven en na ontvangst van de medaille en het fotomoment hebben
we gezamenlijk speciaal voor Jorita en voor iedereen die aan de vreselijke ziekte, kanker lijdt een
kaarsje opgestoken.
Na een drankje en een knabbel gaan we terug de
bus in en na wat rust en douchen; op naar het eindfeest. Moe maar voldaan kijken we terug op deze
mooie dag.
De volgende dag vertrekken we weer richting huis
en komen diep in de nacht aan. Op zondag worden
we weer verrast met bloemen en een huldiging door
burgemeester Jac Klijs in de Bakkerij. Onze coach
Mirella heeft speciaal voor VICINO een armband
laten maken met “VICINO” erop gegraveerd. Wederom een lach en een traan. SUPER lief.
Ik wil langs deze weg van de gelegenheid
gebruik maken om iedereen, die op wat voor manier
dan ook bijgedragen heeft aan deze uitdaging, hartelijk danken. Zonder jullie steun was het niet gelukt. Ik ben erg trots en dankbaar dat ik deel heb uit
mogen maken van de groep Vicino. SUPER mooie
club meiden die allen even gemotiveerd aan deze
uitdaging begonnen zijn. Hartelijk dank meiden, ik
ben trots op ons en op wat we met z’n allen gedaan
hebben. XXX.”

Het is gelukt!
Corrie:
Als een “berg” zag ik er tegen op. Hoe kan je nu
het beste trainen om die ‘knoest’ te bedwingen?
Kilometers maken met de ‘Zwarte Berg’ als
enige bult in de buurt.
Maar het is mij gelukt… het is ons gelukt.
Zo blij... en wat een mooie ervaring.
En zoveel support van zoveel lieve mensen.
Dankbaar dat ik dit heb mogen beleven.
We gingen als een grote familie naar dat bijzondere doel…naar de TOP!
Ik hield me voor mezelf te blijven concentreren
en het op mijn eigen tempo te doen... Voetje
voor voetje, van post naar post. De eerste post
stond op ongeveer 7 kilometer van de start.
Een
sanitaire stop, banaantje, krentenbolletje en
door… Top geregeld.
En toen die bocht met die flinke stijging...wow
nu gaat het gebeuren dacht ik, niet omhoog
kijken Corrie, maar vooral proberen te genieten
van de mooie omgeving,soms achterom kijken
en dan zien hoe ver je geklommen hebt…
KICKEN!!
Bij Chalet Reynard een welverdiende cappuccino en nog maar eentje want die smaakte
ColSensation
zo lekker! Nog een sanitaire stop,banaantje
en krentenbol en met volle moed de laatste 6
Tonny:
kilometers.
De berg werd steeds kaler maar het uitzicht
steeds mooier. Onderweg werden we flink
aangemoedigd door familie en vrienden. Wat
een power geeft je dat,het voelde haast alsof ik
vleugels kreeg.
En dan de laatste bocht.
Moniek was ondertussen al met de fiets boven en zij kwam ons te voet tegemoet. Met z’n
zevenen, elkaar goed vasthoudend de laatste
meters omhoog naar de eindstreep.
ZO…poeh..wat een ontlading daar op die top.
Dit was z’n bijzonder moment…een moment en
belevenis om nooit meer te vergeten. Dank aan
mijn Vicino vriendinnen en de organisatie van
ColSensation.
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2017 in woorden

Collecteboxen
Organisatie
Lopen
Suikerfabriek
Emoties
Nieuwsbrieven
Sponsorloop
Armbandjes
Trainen
Informatieavonden
Optimisme
Nagenieten

Iedereen bedankt! Samen sterk tegen kanker!

