
30 maart 2021
19

Geopend op afspraak

Oude Trekweg 34 B, Harlingen, Telefoon 06-149 164 51

Het adres voor de 
watersportliefhebber!

Verkoop van:
• Rubber- en 
   polyesterboten
• Buitenboordmotoren
• Watersport artikelen 
• Schildersmateriaal

Onze diensten:
• Onderhoud 
   buitenboordmotor
• Schilderwerkzaamheden 
• Polyester reparaties
• Advisering

De drie teams “Franeker Verzet-Je Tegen Kanker“ waren 
allemaal klaar om de 21 bochten van de Alpe d’Huez voor 
het goede doel KWF Alpe d”Huzes  te bedwingen. De teller 
voor Franeker Verzet-Je Tegen Kanker (Alpe d’Huzes) staat 
al op ruim € 50.000 Franeker heeft gul gegeven, met de 
zwemestafette, vrouwenbingo, spinning, statiegeldflessen en 
nog veel meer spontane acties en bijdragen van sponsoren. 

Dit geld is ingezameld voor onderzoek naar kanker en ver-
betering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. 
Op één dag beklimmen 5000 deelnemers fietsend, hardlo-
pend, of wandelend maximaal zes keer de Alpe d’Huez, on-
der het motto ‘opgeven is geen optie’. De koersdag is altijd 
op de eerste donderdag in juni en maakt deel uit van een 
koersweek, waar een heel jaar naartoe wordt gewerkt. Een 
bijzondere week vol saamhorigheid, waarin kanker voor ie-
dereen bespreekbaar wordt gemaakt. Elke gedoneerde euro 
aan het Alpe d’Huzes/KWFfonds komt direct en voor 100% 
ten goede aan kankeronderzoek.

En toen was daar ineens vanuit Wuhan, de grote boosdoe-
ner Corona die de hele wereld op zijn kop zette... 
De Alpe d’Huzes 2020 kon daardoor niet doorgaan en liet 
de 24 Franekers thuis blijven. Het grootste evenement wat 
nog op de agenda stond, de Night to Light Run in Franeker 
en waarvoor meer dan 2000 mensen zich hadden aange-
meld zou het slotstuk worden met een fantastische op-
brengst. Deze is verplaatst naar oktober 2021.

Vitaliteit 
Maureen Claassen en Mirjam Kuipers ploeggenoten van 
Franeker Verzet-Je Tegen Kanker, zijn vanaf dag één van de 
pandemie keihard aan de bak gegaan; fit en gezond zijn en 
fit en gezond blijven, dat werd het motto voor beide dames. 
Gezond eten, hardlopen, krachttraining, koudetraining en 
fietsend door alle windstreken van onze mooie provincie 
Fryslan. Daar ontstond in september ineens het idee. “Als 
2021 ook niet doorgaat, gaan wij door. Wij gaan samen op 
een tandem 1295 kilometer fietsen naar de Alpe d’Huez om 
alsnog die 21 bochten te bedwingen”.
 
Verlies en bezinning
Zoals Maarten van der Weijden zegt; “Kanker is zo oneer-
lijk, je kunt daar niet door wilskracht of hard vechten van 
winnen. Kanker is als een muntje dat je opgooit, het valt 
goed of fout, de uitkomst ligt buiten jouw macht”. Bij Frits 
viel het muntje de verkeerde kant op aldus Mirjam. “In 
november vorig jaar hebben wij afscheid moeten nemen van 
onze goede lieve vriend Frits Sieswerda, kopman, aanvoer-
der, verbinder en inspirator van Franeker Verzet-Je Tegen 
Kanker”.  

Hierdoor werd het voor Mirjam en Maureen nog duidelij-
ker: “Wij zijn niet te stoppen, wij gaan door, kanker wacht 
niet. Een op de drie mensen heeft nog steeds te maken met 
kanker, jaarlijks krijgen ruim 100.000 mensen de diagnose 
en overlijden er 40.000. Opgeven is geen optie”.

Win-Win training
Aankomend Paasweekend is een prachtige fietstocht van 
Burgum naar Valkenburg. 500 km trappen voor het au-
tismefonds van donderdag 1 tot en met zondag 4 april. 
40 deelnemers zullen daarbij samen autisme letterlijk en 
figuurlijk zichtbaar maken tijdens de week voor autisme. 
Mirjam Kuipers (ondernemer Albert Heijn Franeker) en 
Maureen Claassen (Jobcoach Stam B.V.) hebben al 15 jaar 
een intensieve samenwerking als het gaat over re-integratie 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een Win-
Win fietstocht, een mooi doel, een mooie afstand en een 
goede testcase want zonder een goede samenwerking kom 
je immers nooit vooruit.

Actie
In aanloop naar de Alpe d’Huez gaan beide dames op 8 
mei aanstaande in Albert Heijn Franeker vanaf een speci-
ale kraam kaarsen verkopen. Het is de bedoeling dat héél 
Franeker op donderdag 3 juni om 18:18 uur een kaars aan-
steekt en deze de gehele nacht laat branden voor iedereen 
die gemist wordt door Kanker. Eén kaars zal door de dames 
worden meegenomen en boven op de berg worden aange-
stoken, na 21 bochten en 1295 kilometers.

Ook zullen ze Tibetaanse vlaggetjes meenemen. De Tibeta-
nen geloven dat bij het wapperen van de wind de wensen 
meevliegen en voorspoed brengen aan familie, vrienden en 
bekenden. Tegen een kleine vergoeding voor het goede doel 
wordt ook jouw vlaggetje meegenomen naar de top van de 
berg. 

Volgen op social media
De komende tijd kun je de tandem meiden, in aanloop naar 
de voor hen “tocht der tochten” zien gaan op de vele fiets-
paden in Friesland. Ze zijn gekleed in een fietstenue met de 
kleuren van de Nederlandse vlag met daarop het logo “Kijk 
d’r gaan” in een pompeblêd. 
Ook zijn ze te volgen op Facebook en Instagram waar ze 
uitgebreid verslag zullen gaan doen van de voorbereidingen 
en beide tochten.

De berg wacht hij strekt zijn armen uit…

‘Opgeven is geen optie’ 


