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LOPEN EN FIETSEN VOOR KANKERPATIENTEN 

De Mont Ventoux bezet door de Lotgenoten! 

Stichting de Lotgenoten is opgericht in 2005 door ex-kankerpatiënten met  als doel zoveel 

mogelijk geld op te halen voor lotgenoten. Door het organiseren van en het deelnemen aan 

sportevenementen willen ze laten zien dat het leven niet stopt na de diagnose kanker. Rocco 

Ermens zet zich hier ten volle voor in. Te midden van flyers, steunkaarten en prijzen spreek ik 

met hem.  

Door: Ton de Bruyn 

KLEINSCHALIG 

Zaterdag 20 oktober, het is nog ver maar een aantal deelnemers heeft zich aangemeld, aldus 

Rocco. Zonder Marcoen Oomen, die gestopt is met de organisatie. Marcoen houdt zich nu 

volledig bezig met zijn project voor Gambia. Hij zit uiteraard nog wel in het bestuur van de 

Lotgenoten. Rocco: ‘de deelnemers komen overal vandaan, maar hebben een doel. Een 

sportieve prestatie leveren waaraan ieder zijn eigen speciale betekenis geeft. Daarnaast 

uiteraard het doel om geld bijeen te brengen voor een kleinschalig, herkenbaar project. 

Zichtbaar en voelbaar in de eigen regio. Ook de Stichting de Lotgenoten heeft het wat 

moeilijker zich staande te houden in midden van alle acties, prestaties, zwemtochten en 

beklimmingen. Soms is een berg te klein om het groot aantal deelnemers te dragen. Het geld 

komt goed terecht en wordt meestal gestoken in onderzoek en behandeling. De Lotgenoten 

richten zich de laatste jaren op een specifiek activiteit. 

 

DE VERWENDAG VOOR KINDEREN 

Als een ouder kanker krijgt, breekt een periode aan die gekenmerkt wordt door zorgen. Bij 

betrokkene en partner, maar zeker ook voor de kinderen in het gezin. Speciaal voor gezinnen 

met kinderen van 0 t/m 18 jaar organiseert de stichting de Lotgenoten samen met het instituut 

Verbeeten jaarlijks een verwendag in de Beekse Bergen. Even de ziekte vergeten en samen 

genieten en ontspannen. Een bus- boot- en of wandelsafari en dan ook nog met jeeps op pad. 

Iedereen een rugzakje, maar dit keer met wat lekkers. Een roofvogelshow, lekker frietjes eten 

en een traktatie toe. Ook dit jaar weer een geslaagde dag.  

Een van de ouders gaf aan: ‘het is zwaar voor mij. Ik moet deze dag zeker een aantal dagen 

herstellen maar als mijn kinderen het naar hun zin hebben en genieten, dan is dat het zeker 

waard.’  



Het maximale aantal van 300 deelnemers was ook dit jaar weer bereikt. Gelukkig kon ook alles 

betaald worden, maar het geld bij elkaar brengen is een zware bergetappe voor de Lotgenoten.  

 

MONT VENTOUX  

De kale berg maakt een etappe vaak zwaar en vormt een uitdaging voor menige fietser, 

hardloper of wandelaar. Rocco laat me een folder zien, de uitnodiging voor de beklimming op 

20 oktober. Het betekent het letterlijke hoogtepunt van een vierdaagse programma dat al 

vroeg begint op donderdag 18 oktober. Men verzamelt dan al om 5.00 uur en vertrekt 

vervolgens met de bus van sponsor vander-Wou Tours naar Bedion, een wijndorpje aan de voet 

van de zuidwest kant. Na de reisdag is het lekker eten en bij elkaar zitten. Het verblijf is in een 

mobilhome op camping Le Ventoux. Ontbijtbuffetten, een pastaparty, een diner en een 

fastfooddiner. De onderlinge sfeer staat niet beschreven in de folder maar die is ieder jaar weer 

fantastisch. Zondag 21 oktober vertrekt men weer in alle vroegte naar huis. Er zijn steeds meer 

groepen die de Mont Ventoux beklimmen, maar de eigenaars van de camping vinden het 

gezelschap van de Lotgenoten nog steeds het gezelligste. ‘Lest best’ aldus Rocco. Daarna wordt 

de berg namelijk afgesloten. Het hele jaar door zijn ze met sponsors in de weer, teveel om hier 

allemaal te benoemen.  

 

Het resultaat van al die inspanningen is dat men een compleet verzorgde reis voor een redelijk 

bedrag all-in kan aanbieden. Extreem laag voor een topervaring.   

 

Deelnemers Mont Ventoux 2018 

 

 

 

 

 


