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KEUZE UIT 100 BANKEN EN 150 RELAXFAUTEUILS

Openingstijden: Ma gesloten, Di - Wo - Do 9.00 - 18.00, Vr 9.00 - 20.00, Za 9.00 - 16.00 uur.

Schoolstraat 29
5541 EE - Reusel  
tel.: 0497-641310  
www.zittenplus.nl

Model: 5737.
Leverbaar als 2-2½-3 en 4 zits.

2-zits in stof v.a. € 1195,-

Sta-op fauteuil 
model: 5672

in stof v.a. € 1195,- 
in rundleder
v.a. € 1450,-
In de maten
XS-S-M-L.

Relaxfauteuil
model: 5694
in rundleder
 v.a. € 1490,-

In de maten XS-S-M-L.

Uw zitmeubelspeciaalzaak

Je kunt zoveel meer dan je denkt
Team Bike2Fight organiseert Tonpraatavond in Den Tref op 26 april

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Dit jaar is er in de regio een stij-
gend aantal deelnemers aan Alpe d’Hu-
Zes te zien. Prachtig natuurlijk want er is 
maar één doel: zoveel mogelijk geld op-
halen voor onderzoek naar oorzaken en 
genezing van kanker. Geld inzamelen doe 
je voor een ander; het sportieve gedeelte 
van het evenement voor jezelf. Maar wie 
ook loopt of fi etst; er zit altijd  iemand 
op de bagagedrager of in de rugzak. Dat 
geldt ook voor Erik, Bart en Jan Luijten en 
Iveke van Gerven van team Bike2Fight.

Je kunt meer dan je denkt
Tweeënhalf jaar geleden stierf Harriet Luij-
ten na een kort ziekbed aan de gevolgen 
van alvleesklierkanker. Ze liet haar man Erik 
en zonen Bart en Jan achter. “Je moet dan 
door, ook al denk je in eerste instantie dat 
het onmogelijk is”, vertelt Erik, terugkijkend 
op het verdriet. “Ik heb toen al geleerd dat 
je meer kunt dan je denkt. Ik had nog nooit 
iets in het huishouden hoeven doen en 
toen deed ik het. Eten koken, het lukte ge-
woon omdat het moest. Datzelfde gevoel 
heb ik met Alpe d’HuZes; als je denkt dat 
je niet meer kunt, lukt het toch om nog een 
keer te klimmen.” 

Nieuw geluk
Erik heeft een agrarische achtergrond en 
bezocht de boer waar Iveke in dienst was. 
Iveke: “Ik hoorde van zijn verlies, ging met 
mijn werkgever naar de uitvaart van Harriet, 
ook al kende ik haar niet. Toen ik een jaar 
later ging deelnemen aan Alpe d’HuZes, 
heb ik Erik een kaart gestuurd dat ik voor 
Harriet een kaars zou laten branden op de 
Alp. Na afl oop heb ik de kaarsen die ik had 
laten branden op de Alp naar Erik gebracht. 

We raakten aan 
de praat en zijn 
daar tot op heden 
niet mee opgehou-
den.” Erik vond nieuw 
geluk en Iveke maakt 
het gezin weer compleet. 
“Vervangen kan ik Harriet 
nooit, dat wil ik ook niet”, haast Iveke 
zich te zeggen. “Maar we hebben het goed 
en met Bart en Jan is een goede klik.”

Lopen en fi etsen
Toen Iveke vorig jaar aangaf weer mee te 
doen aan Alpe d’HuZes, ontstond bij Erik 
het idee om ook een fi ets te kopen en sa-
men te gaan trainen voor Alpe d’HuZes. 
Wat het zo bijzonder maakte was dat deze 
werd verreden op 1 juni, de sterfdag van 
Harriet. Ook jongste zoon Jan was direct 
enthousiast al zat het fi etsen er, vanwege 
zijn leeftijd, niet in. “Ik ben toen gaan lo-
pen”, vertelt de 11-jarige trots. “Het was 
best wel zwaar maar ik hoefde niet alleen te 
lopen want er was familie meegekomen en 
die liepen allemaal met me mee. Ook onze 
Bart liep met mij mee. Hij gaat dit jaar zelf 
meedoen en moet dus ook geld inzamelen. 
Dit jaar wil ik twee keer naar boven lopen, 
samen met ons pap en Bart. Bart gaat nog 
een derde keer lopen met zijn vrienden en 
ons pap gaat één keer fi etsen.” Iveke is 
voornemens de berg zes keer te beklim-
men maar zoals gezegd: fi etsen is bijzaak, 
geld inzamelen blijft top-prioriteit.

Inleg
De leden van Bike2Fight lopen en fi etsen 
in het team van BIG Challenge en die orga-
nisatie heeft de deelnemers, net als andere 
jaren, gevraagd de inleg te verdubbelen. 
Iveke: “Deelnemers moeten € 2500,- inleg-

gen, aan leden van BIG Challenge wordt 
gevraagd € 5.000,- per persoon mee te 
nemen. Laat ik daar direct bij zeggen dat 
dat een streefbedrag is. Je wordt niet uit-
gesloten als je het niet precies haalt maar 
je moet wel je uiterste best doen om het bij 
elkaar te krijgen. Voor ons gezin betekent 
het dus dat we € 20.000,- moeten inleg-
gen; een bedrag waar we best wel tegenop 

zagen en waarvan we op voorhand 
wisten dat we dat niet alleen 

bijeen zouden krijgen door 
onze vrienden te vragen 

of langs de deur te 
gaan. Daarom heb-
ben we een aantal 
acties op touw 
gezet.”

Worstenbrood
De meest suc-
cesvolle actie 
van team Bi-

ke2Fight is de 
verkoop van wor-

stenbrood. Erik: “Bij 
ons team zijn de wor-

stenbroodjes van Puls-
kens uit Hilvarenbeek te 

bestellen en het is ongeloofl ijk 
hoeveel van die broodjes we al ver-

kocht hebben. Tijdens de piek rond kerst-
mis, moesten we de bestelling stopzetten 
want de bakker kon het niet meer aan. Zijn 
normale bestellingen waren er ook nog en 
het liep uit de hand. Het zijn ook gewoon 
ontzettend lekkere worstenbroodjes dus 
heel veel mensen kochten een paar zak-
ken extra voor in de diepvries. Deze ac-
tie loopt nog steeds. Net als de verkoop 
van leuke shirtjes in alle maten, met tek-
sten als ‘Cows are cool’, ‘Pigs are cool’ en 
‘Farmers are cool’. Tijdens een agrarische 
beurs hebben we er veel verkocht en bin-

nenkort staan we op ‘Animal Event’ op de 
Beekse Bergen.”

Tonpraatavond
Erik en Iveke willen benadrukken dat het 
in juni op de Alpe d’Huez niet alleen be-
laden en verdrietig is. “Er wordt ook veel 
gelachen en dat willen we laten zien door 
onze volgende actie. We organiseren 
op donderdag 26 april – Koningsnacht 
– een Tonpraatavond in Den Tref.” Iveke 
staat zelf ook jaarlijks in de ton en haar col-
lega’s boden spontaan aan om mee te wer-
ken aan een benefi etavond. “Dat aanbod 
kon ik niet voorbij laten gaan”, vindt ze. 
“Er zijn optredens van Peter van de Maas, 
Hans Verbaarschot, Jorlan Manders, Fred-
dy van den Elzen en mezelf. Jasper van 
Gerwen praat de avond aan elkaar. Alle 
tonpraters komen met hun leukste act en 
ik garandeer dat er veel gelachen zal wor-
den.” Kaarten kosten € 12,- en zijn te koop 
bij Den Tref en Novy in Hapert. 

Steentje bijdragen
Tussen alle activiteiten door is er ook nog 
tijd om te trainen. “We moeten nu wat klim-
metjes in onze benen krijgen, dus gaan we 
binnenkort met ons team naar Limburg. De 
saamhorigheid in ons team is groot, net 
zoals je die voelt in Frankrijk tijdens Alpe 
d’HuZes. We hoorden laatst van een arts 
dat onderzoekers zó dicht bij de remedie 
zijn. Dan kunnen we toch niet anders dan 
ons steentje bijdragen? Voor Harriet is het 
te laat, zij is er alleen nog in ons hart bij 
maar voor anderen die de ziekte nog krij-
gen of hebben, zetten wij ons graag in.”
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