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NIEUWSBRIEF 4
Strijdt u met ons mee?

Foppe van Berkel gaat Alpe d’ Huez beklimmen
Tjsa en dan heeft kanker weer een leven verslagen. Wat is het klote om te
zien dat kanker slachtoffers blijft maken. Afgelopen weken zijn best heftig
geweest bij de Van Berkeltjes, maar daar op pagina 2 meer over. Verder in
deze nieuwsbrief, de ongelofelijke stormloop op gelukspoppetjes en een
leuke middag in de klas van Foppe waar we hebben laten zien wat we op 7
juni gaan doen. En wat te denken van de actie van de familie van Willemse Stoop.
Affijn weer veel gebeurt en de dag zelf begint ook erg te korten… Zelfs zo
dat we binnen de 35 dagen zitten… Sportief gezien hebben we nog een
echte uitdaging omdat Foppe zondag 29 april zijn sleutelbeen heeft
gebroken, dit betekent effe niet trainen, maar volgens de dokter zou het wel
mogelijk zijn om de berg te beklimmen op 7 juni op de fiets. Mocht het niet
op de fiets lukken, gaan we lopen, hup dat is the spirit. In de volgende
nieuwsbrief hier meer over! Het doel om 2.500 euro op te halen heeft Foppe
vorige week behaald, dus een super prestatie!!
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Verdriet
Op 14 april jl is de vader van Moniek, schoonvader
van Dennis, en de opa van Foppe (en Jules)
overleden. Hij heeft lang zelf gevochten tegen kanker.
In augustus 2016 kreeg hij de diagnose kanker, op
verschillende plaatsen in het lichaam had het
toegeslagen. De verwachting was dat hij nog zou
leven, niet lang zou zijn. Hij heeft ervoor gekozen om
niets te doen, geen verdere onderzoeken, geen
chemo, geen medicijnen, helemaal niets. Hij heeft tot
19 september 2017 nog best een goed leven gehad,
zonder al teveel pijn. Op 19 september heeft hij een
hersenbloeding erbij gekregen. Ook hier heeft hij
zonder hulp zijn eigen er een beetje bovenop
geholpen, maar de kanker werd steeds erger, de
kanker at hem gewoon op. Er bleef niets meer van
hem over. Totdat hij op dinsdag 10 april merkte dat uit
bed komen lastig werd. Op 11 april heeft Moniek nog
samen met hem geknuffeld. Helaas, op 12 april heeft
hij een slaapmiddel gekregen omdat hij heel onrustig
was en hij aanvoelde dat hij uiteindelijk het gevecht ging verliezen, dat was moeilijk om te zien, maar
het was goed om te zien dat hij rustig ging slapen en het alsnog heeft geaccepteerd. In het bij zijn
van Moniek en haar moeder (Lenie) is hij rustig gestorven. Pap bedankt voor alles! We zullen een
extra kaarsje voor je aansteken op de berg!

Gelukspoppetjes
Gelukspoppetjes, de afgelopen periode hebben diversen mensen
geholpen met het maken van de poppetjes, ook het aanpassen van de
hoofdjes van de gelukspoppetjes hebben we hulp gekregen! Corrie van
Kinderen en ik hebben op een maandag in maart lekker zitten knutselen
en hebben een voorraad gelukspoppetjes gemaakt, voorraad genoeg,
dachten we. Voorlopig hoeven we niets te doen. We zullen maar het eea
op Facebook zetten, anders komen we er nooit vanaf… Nou dat hebben
we geweten, met 10 tegelijk werden de poppetjes besteld, en zo
meerdere bestellingen! Hartstikke leuk!
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Gelukkig kwam nicht Ingrid met het aanbod om een ochtendje te knopen,
gezellig hoor!! Mijn nicht bleek een echte oude knutselaar te zijn en de voorraad
was ook zo weer aangevuld. Ook kregen we hulp
van Gidi Leijs, hij had een super handig idee om
de gaatjes in de hoofdjes groter te maken, zodat
ik het nu zelf kan……. Hij bedacht een mal, waar
we de hoofdjes tussen kunnen doen, zodat het
boren een fluitje van een cent is…

Super tof dat iedereen meedenkt en helpt. Ook heeft ome Kees van
Turnhout aangeboden om hoofdjes te maken en tante Ella te knopen,
super lief!!!

Presentatie op school in de klas van Foppe
In de week van 7 juni zijn Foppe en Jules een week niet op school,
de klasgenootjes zullen dan zoiets hebben van wat zijn die nu aan
het doen, het is gewoon school… en terecht. Op maandag 16 april
stond de presentatie gepland. In de weken ervoor hebben het eea
in een powerpoint gezet, op 9 april heb ik met juf Mirjam gekeken
of het leuk/handig is voor groep 4, zeker ook omdat we onderwerp
praten waar bijna iedereen in negatieve zin mee te maken heeft,
kanker. Links en rechts wat kleine puntjes aangepast en op 16
april ben ik met de fiets van Foppe naar de klas gegaan. De
kinderen in de klas waren gelijk onder de indruk van de fiets van
Foppe en hielpen gelijk mee om de fiets zo te zetten dat iedereen
in de klas de fiets kan zien. De presentatie begon waarom we
gaan fietsen…. En toen moesten we effe slikken.. want we er
stond opa…. Afijn na wat slikken hebben we laten zien welke berg
we gaan beklimmen en samen met klas kwamen we tot de
conclusie dat niemand meer dood mag gaan aan kanker!
Daarna kreeg iedereen uit de klas een gelukspoppetje, de meisjes een
roze en de jongens een blauwe.., en als kinderen wat krijgen zijn ze
heel blij, ook hier…. Leuk om de kinderen blij te zien. We hadden er
een brief voor de ouders bij gedaan, dat we over kanker hebben
gesproken en hopelijk dat de kinderen hiervan geen last zouden
hebben. Een geslaagde aktie, zeker nadat diversen klasgenootjes nog
gedoneerd hebben. Leuk om die steun vanuit de klas te krijgen, want
er waren ook al diverse bestellingen / donaties gedaan. De juffrouw
heeft aangegeven om ons in de week van alpe d’ Huzes te gaan
volgen.
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Spontane acties
Bregje en Lobke Willemse hadden bedacht dat ze iets voor hun kleine grote
vriend wilde doen. Ze hebben meegekeken met het paracord, dachten aan
andere armbandjes, maar ze wisten niet of het genoeg op ging leveren.
Totdat ze bedachten om met koningsdag op de vrijmarkt te gaan staan en
spullen te verkopen en de opbrengst te schenken aan Alpe d Huzes, nou
dat hebben ze geweten. Een klein beetje uit de hand is het wel gelopen…
Allereerst de vraag, wat gaan we verkopen? Op Facebook een oproep
gedaan of iemand spullen over had om te verkopen op de vrijmarkt, daar
werd massaal op gereageerd! De schuur kwam al snel vol te staan, ook de
schuur van oma… Toen bood Gidi Leijs spontaan zijn loods aan met
aanhangwagen om de spullen te verzamelen. Wat weer hartverwarmend
allemaal weer hoor. De dag zelf hebben ze in alle vroegte de spullen
verzameld en een kraam (ook geregeld) ingericht. Het verkopen kon beginnen.. wat een
enthousiasme van die meiden, maar ook van de papa en mama en niet te vergeten de oma van
Bregje en Lobke, ze haalde de mensen gewoon van de straat om in de kraam wat te kopen en dat
ging nog goed ook…. En toen kwam de telling… Ze hebben het ongelofelijke bedrag opgehaald van

517,32 (en misschien nog wat losse centen) en SUPER actie familie Willemse - Stoop
bedankt.

Ook de Moriaen, de verloskundige praktijk van mijn nicht Ingrid heeft een actie
opgezet. Ze hebben bij de praktijksassistente een pot staan met gelukspoppetjes,
armbanden en sleutelhangers met onze flyers erbij. Toch lief dat iedereen met ons
meedenkt!!! De eerste berichten zijn dat ook deze actie een succes is. In de
volgende nieuwbrief zullen we laten weten wat deze actie heeft opgeleverd.

Ook Kim en Wilfried Smits hebben aangegeven ons te willen steunen door middel van maaltijden te
maken die we tijdens ons verblijf in Frankrijk kunnen nuttigen, ook hier in de volgende nieuwsbrief
meer hierover.

Sponsorverwing / Trainen / Programma
De afgelopen weken hebben we diverse keren op de fiets gezeten. We hebben de fietsen mee naar
Zeeland genomen en daar hebben we ook wat kilometers gemaakt. Maar ook in de polder bij ons
thuis.
De voorraad gelukspoppetjes is nu nog hoog, voordat we de laatste actiecampagne gaan starten op
onder andere Facebook geven we jullie nog de kans om een uniek item aan te schaffen. De voorraad
slinkt nu hard en we hebben ons laatste paracord geknoopt. We hebben wat meters weg geknoopt
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hoor, maar alles voor het goede doel, dus kleine moeite! Dus wil je nog een gelukspoppetje of
sleutelhanger, neem contact met ons op. Als je iets wilt bestellen kan dit via onze website,
www.vanberkeltjes.nl of stuur een berichtje naar Moniek 06-18819566.

Tips nieuwsbrief
Heb je de eerste 3 nieuwsbrieven gemist, ga dan naar onze website en je kunt ze alsnog lezen. De
nieuwsbrief is bedoelt om onder andere de donateurs en andere mensen die ons steunen in de
aanloop tot en in dit avontuur op de hoogte te houden van onze activiteiten. Wellicht zijn er specifieke
zaken waarvan jullie het leuk vinden dat we er iets over vertellen dan kunnen jullie mij een mail
sturen of meegeven als we elkaar zien. Ook als je geen interesse hebt in deze nieuwsbrief kun je het
aangeven. De nieuwsbrief zal periodiek verschijnen, tot aan eind juni (want dan is Alpe d’ HuZes
voorbij).

Opbrengst tot nu toe
Tot op heden hebben diverse mensen ons al gesteund en gedoneerd, daarnaast loopt de paracord
actie. De totale opbrengst voor Foppe en Moniek samen tot op heden tijdens het schrijven van de
nieuwsbrief is € 2.923,79 !!! Daarnaast hebben we toezeggingen welke verzilverd worden bij het
behalen van de beklimming van € 135. Dit betekent dat de doelstelling ad € 2.500,00 hebben
behaald. Wat zijn we er trots op!!!!! De opbrengst van de familie van Willemse - Stoop zit hier nog
niet bij. Al een super mooie opbrengst hartelijk dank hiervoor!!! In de volgende nieuwsbrief, dit is de
laatste voor vertrek zullen we meer over de berg en verblijf ed schrijven.
Om te doneren klik dan op onderstaande link:
Foppe:

https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/foppevanberkel

Moniek:

https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/moniekvanberkel

Tot slot
Hopelijk vinden jullie het leuk dat ik jullie een klein beetje op de hoogte houd en tot de volgende
nieuwsbrief!

Sportieve groet,
FOPPE EN MONIEK VAN BERKEL
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