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De familie Veenman nam deel aan Alpe d’HuZes

‘Mijn missie is geslaagd!’
In de vorige uitgave van Lymfo was het
interview met John en Kathy Veenman uit
Warmenhuizen te lezen. De leus “Opgeven
is geen optie” geldt zonder twijfel ook voor
hen. De immer sportieve John overwon
tien jaar geleden Hodgkin. Na twee keer
zelf deel te hebben genomen aan de Alpe
d’HuZes, gingen dit jaar ook echtgenote
Kathy en dochter Naomi de uitdaging aan
en beklommen de “Berg van Eufodriet”.
Hoe is het hen vergaan?

naar de top gelopen. Mij lukte het om die
dag vijf keer de berg op te fietsen!’
Het streven van zes keer op één dag de
Alpe d’Huez op te fietsen is weliswaar niet
gelukt, maar John is erg tevreden. ‘Ik leg
me er gemakkelijk bij neer, dus heb van de
vijfde beklimming een ware triomftocht
gemaakt. Ik kende van de vorige keren de
prachtige punten dus heb optimaal genoten
van de mooie plekken die je allemaal tegenkomt. Mijn missie is geslaagd!’

John vertelt vrolijk vanaf de camping: ‘Fantastisch! Tijdens het verblijf heb ik ook een
aantal andere bergen met de fiets beklommen. Woensdag zijn Kathy en ik samen
naar boven gegaan, donderdag is Naomi

Zeventig jaar

John en Kathy: ‘Een prachtige ervaring.’

En nóg een vermeldingswaardige prestatie:
ook zijn moeder is de berg opgeklommen.
John laat trots weten: ‘Bijna zeventig jaar
is ze. Ze trok haar wandelschoenen aan en

in zes uur en nog wat tijd stond ze boven.’
Daar wachtten zijn schoonouders hen op,
die genoten van de sfeer en ambiance die
hun grootste verwachtingen overstemden,
zoals John zegt.
Kortom, een prachtige ervaring voor John
en zijn familie. En nog een leuk feit, zoon
Bono heeft aangegeven komend jaar met
een paar vrienden ook de uitdaging aan te
willen gaan. Ook Kathy heeft de smaak te
pakken, alleen op een ander vlak. Ze gaat
aan de slag als vrijwilliger bij de organisatie. Naomi vond het een prachtige ervaring,
maar is er volgend jaar niet bij. ‘Ze gaat
samenwonen en heeft van alles te regelen,’
aldus John. De nodige training past dit jaar
niet in haar schema, samenwonen is immers

John beklom vijf keer de berg van “Eufodriet”.

een mijlpaal in je leven. En John? ‘Ik acht de
kans boven de 75 procent dat ik volgend jaar
weer aan de start sta.’

Besef
Hij overwon kanker en dat besef werd wederom in Frankrijk aangewakkerd. ‘Ik realiseerde
me dat ik erbij kan zijn, dat ik het mee kan
maken.’ Het had heel anders kunnen aflopen…
Maar er bereikte het gezin zeer goed nieuws.
Een week na de beklimming van de Alpe
d’Huez, tien jaar nadat John schoon was verklaard, onderging hij een uitgebreid onderzoek
in het ziekenhuis. John vertelt enthousiast: ‘Ze
waren daar ongelooflijk positief verbaasd over
de resultaten die uit het onderzoek kwamen.’
Sabine Schuuring-Broks

Dochter Naomi sloot aan bij de hardlopers.

