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EN OVERTUIGEND
De koersweek 2019 is geopend!

Overall coördinatie
Corné Verschuuren
Redactie
Mike Bos, Pieter van Daal,
Marcha Renia-van Deventer,
Willem Graafland,
Rianne Kouwenhoven en
Cisca de Weert
Coördinatie beeld
Muriël Mulder en
Jannemieke Termeer
Fotografie
Marco van Ammers,
Ernst Jan Boering, Guido Bosland,
Barbara Daamen Bernaards,
Vera Gemmink, Erwin Kessing,
Johan Pieterse, Henny van Ree,
Jannemieke Termeer
Vormgeving
Day Sonneveld
Bart van Waardenberg
Verder gaat veel dank uit naar
team social media Alpe d’HuZes,
team RTV, sponsoren, vrijwilligers,
deelnemers en iedereen die heeft
bijgedragen en meegewerkt aan de
totstandkoming van dit magazine.

Samen met Ilona en Marcel van
Harlingen mocht ik op de rotonde
de kaars aansteken, die de hele
week zal blijven branden. Een
stijlvolle opening. Maar de meeste

overweldigend is. Zo veel motivatie

indruk

Ilona’s

bij onze deelnemers en vrijwilligers

verhaal, dat ze vertelde tijdens

is hartverwarmend. Eindelijk is het

de ceremonie. Nu net 24 jaar en

zover, waar je het hele jaar naartoe

hersteld van kanker. En met maar

hebt geleefd, waarvoor je hebt

één doel en dat is donderdag de

getraind, waarvoor je acties hebt

Alpe d’Huez op fietsen. Gesteund

bedacht en geld hebt ingezameld.

op

mij

maakte

door haar sportieve broer Marcel
en natuurlijk haar familie. Met name

Ik hoop dat je er klaar voor bent.

de rust waarmee ze haar verhaal

Klaar voor een geweldige week. Een

deed en vertelde hoe belangrijk

week van herdenken, verwerken,

het is om geld in te zamelen voor

liefdevol samen zijn en waarbij

kankeronderzoek, raakte mij zeer.

iedereen gelijk en uniek is, en dus

Haar verhaal is zo overtuigend dat

even belangrijk. Maar ook een week

mij meteen weer duidelijk werd

van genieten en het opdoen van

waarom we allemaal naar de Alpe

vele en onuitwisbare indrukken.

d’Huez komen.

Heel veel succes!

Natuurlijk gaan we er weer een

Jan Kouwenhoven

bijzondere koersweek van maken.

vrijwilliger in de rol van

Samen. Ik ervaar nu al dat de sfeer

voorzitter Alpe d’HuZes

VOOR WIE BRAND JIJ EEN KAARS?
Max de Vries is met een aantal
vrienden en veel lieve mensen,
waaronder zijn vrouw Jolanda, voor
het eerst bij Alpe d’HuZes. Vier gaan
er fietsen, twee gaan lopend de
berg op. Ze zijn overweldigd door
alle indrukken sinds ze zaterdag
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zijn aangekomen. Jolanda moest

elkaar zijn overleden: “Vergeet niet

huilen om het lied van Maarten

te leven, voor pa en ma.” Er is ook

Peters: “Dichter bij de hemel kun

een kaars voor vriend Koets die in

je hier inderdaad niet komen.”

2006 veel te jong is overleden. En

Eén kaars is voor de ouders van

twee kaarsen om iedereen een hart

Max, die in 2015 vier maanden na

onder de riem te steken.

ONDERWEG NAAR DE ALPE

LOGISTIEK

DEELNEMER

VRIJWILLIGERS

SUPPORTERS

Truckerscafé De Goudreinet

Henk Binnendijk is al om

De afstand tussen Groningen

Op 6 juni gaat Ronny Bergsma,

is de plaats waar de 28 trucks,

04:00 in Epe in zijn auto

en Alpe d’Huez is zo groot,

samen met zijn vrouw Odiel,

geladen

die

gestapt. Tijd voor koffie dus!

dat de Alpe d’HuZussers

de Alpe beklimmen. Ronny is

in Frankrijk nodig zijn, zich

In 2016 was Henk er voor het

Richard,

kinderen

zodanig hersteld van kanker

verzamelen. De chauffeurs

eerst bij. Dit jaar gaat hij met

Junah (10) en Janoah (8) en

dat hij de uitdaging aandurft.

katten

onderling

het team De Keet-Herms de

’Patrizia’s ouders Andries en

Ronny en Odiel worden op

met het merk truck dat ze

strijd met de berg aan. Henks

Janneke besloten hebben in

de berg aangemoedigd door

besturen – om je heen zie

motivatie is zijn moeder. Zij

Metz te overnachten. Andries

een team supporters dat

je logo’s van DAF, Scania,

kreeg 30 jaar geleden de

en Janneke gaan voor de

bestaat uit Odiels moeder,

Volvo, Mercedes, MAN en

diagnose Hodgkin en 10

derde keer als vrijwilliger

een

Mercedes – maar ze vormen

jaar geleden daar bovenop

mee. In 2015 verloren zij

Ronny en haar buurvrouw.

een hecht team. Harrie van

borstkanker. Gelukkig kon zij

hun zoon Jofitho. Hij kreeg

Op vrijdag 31 mei zijn ze uit

Dijk deelt speciale stickers

zodanig behandeld worden

de diagnose kanker toen hij

het

uit. Alle chauffeurs plakken

dat ze op dit moment clean is.

12 was. Jofitho herstelde,

vertrokken, overnacht hebben

die op hun truck. De sticker

Zij geniet van elke dag. Maar

maar zes jaar later kwam de

ze in de buurt van Langres.

toont een foto van Damiën

Henk beseft ook van dichtbij

ziekte terug. Hij werd slechts

Ze gaan de eerste keer Alpe

van den Broek, een zoontje

dat zulks niet vanzelfsprekend

21. Vrienden Jan en Treesje

d’HuZes beleven onder het

van Harries beste vriend.

is. Zijn nichtje Evelyn vecht

brachten hen in contact met

motto

Onlangs overleed Damiën,

tegen kanker, ze heeft 3

Alpe d’HuZes. Dat maakte

een kattebies toet het ut

nog geen 2 jaar oud. Aan

jonge kinderen. Dat vechten

indruk, ze gaan dit jaar voor

dienen boom kumt’, met

kanker. Op donderdag zijn

kan alleen succes hebben

de derde keer mee. Het

andere woorden: we laten

de ouders op uitnodiging

door geld in te zamelen

gezin van dochter Patrizia

ons verrassen. Ze verbazen

van het team Logistiek op

om

te

gaat voor de eerste keer mee

zich

de berg. Om samen Damiën

financieren. Dus heeft Henk

om vrijwilligerswerk te doen.

te

te gedenken! Nu eerst een

besloten zijn steentje weer bij

Junah en Janoah moedigen

maar

gezamenlijke maaltijd, een

te dragen.

daarnaast op donderdag drie

de

laatste nacht slapen in de

juffen van hun school, leden

ervaren

cabine en morgen op weg.

van team Het Kompas, aan.

vrijwilligers

30 mei 17.00 uur | A2 Nederland:
Weert

met

elkaar

spullen

Op weg naar onze berg!

1 juni 8.15 uur | A31 Luxemburg:
Aire de Berchem

onderzoekswerk

1 juni 11.35 uur | A31Luxemburg:
Aire de Dijon Brognon

Patrizia,

1 juni 14.15 uur | A43 Luxemburg:
Aire L’Isle de l’Abeau

oom

en

Twentse

‘stenen

erover

tante

van

Haaksbergen

gooie

op

geïnterviewd

worden:

“We

supporters.”
koersweek
dat
en

zijn
Tijdens

zullen

ze

deelnemers,
supporters

sámen van Alpe d’HuZes een
ongeëvenaard succes maken!
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KAARS AAN,
KOERS AAN
Wat de olympische vlam is voor de
Olympische Spelen, is de brandende
kaars op de grote rotonde bij het Palais
des Sports voor Alpe d’HuZes. Het
symbool dat we samen een week lang bij
elkaar zijn om te gedenken, te huilen, te
lachen, nieuwe vrienden te maken. Samen
zamelen we weer een groot bedrag in
voor KWF Kankerbestrijding.

BEKIJK JOURNAAL

ZWAARSTE BERG

heeft team Van Harlingen samengesteld,

Marcel: “Zoveel mensen die je steunen,

De kaars is zondagavond aangestoken

met daarin het hele gezin en Ries. In

dan ben je mentaal dubbel zo sterk.” Deze

door Ilona en Marcel van Harlingen, broer

2016 heeft Marcel al eens individueel

week is de afsluiting van een rotperiode.

en zus. Ze hadden een paar maanden

gereden. Zijn gemiddelde is 1 uur

In de woorden van oma: “Ilona heeft de

geleden niet kunnen denken dat ze hier

en 24 minuten. Ilona voelt zich sterk

zwaarste berg eigenlijk al beklommen en

zouden staan. Ilona kreeg in oktober

genoeg

die eindigt op 6 juni op de Alpe d’Huez.”

lymfeklierkanker. Haar leven bestond uit
pillen slikken en in bed liggen. Zo wilde ze
niet leven. Ze was pas 23 jaar! Bovendien
was ze erg bang, de kanker zat vlak bij
haar hart, zou ze het wel redden? Marcel
en de ouders wisten eigenlijk niet hoe ze
Ilona konden helpen. Oma van 83 jaar,
een sterke vrouw en een grote steun, ging
met Ilona mee naar chemotherapie. Na
haar laatste chemo in januari is bij Ilona
de positiviteit weer terug: een nieuw huis,
een nieuwe baan (de baas sponsort ook)
en een nieuwe vriend, Ries.
Marcel,

fervent
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(wedstrijd)wielrenner,

om

ook

mee

te

rijden.

TEAM DUIVEN

TEAM GERHARD EN NIENKE

FONTYS-VRIENDINNEN

Tien mannen en zes vrouwen sterk, dat

Na afloop van de openingsavond komt

Een beetje stil en onder de indruk

is Team Duiven. Dit jaar doen ze voor de

team Gerhard en Nienke in Alpe d’HuZes-

verlaten de Fontys-vriendinnen Angèlika,

zesde keer mee, fietsers en lopers. Ze

tenue naar buiten gelopen. Gerhard en

Lieke, Naomi, Anne en Danique het

hebben een trouwe supportersaanhang

Nienkekomen uit Ermelo en Zeewolde.

Palais des Sports. “Een mooie opening”,

die erg belangrijk voor hen is. In

In oktober besloten ze zich in te schrijven,

is hun samenvatting. Ze vinden dat er

de aanloop naar de Alpe d’HuZes-

omdat ze Alpe d’HuZes kenden van

een realistisch beeld is geschetst van

week organiseren ze een veiling, een

verhalen en Facebook. Ze willen iets terug

wat kanker voor jezelf en je omgeving

hortensiaverkoop,

een

doen voor al die mensen die ze kennen

kan betekenen. De verwachtingen voor

zesgangendiner van 66,66 euro met een

een

bingo,

die met kanker te maken hebben. Nadat

de koersweek zijn hooggespannen. Ze

kok van Alpe d’HuZes. En nog meer, want

de familie gesponsord had, was het

wensen iedereen succes en sterkte onder

de teller staat inmiddels op 54.000 euro.

bedrag nog niet hoog genoeg, vonden

het motto ‘geef niet op’. En o ja, laten

Ze bezoeken alle avonden in het Palais

de vrienden. Ze benaderden bedrijven

ze zich aan het eind van het gesprek

des Sports, omdat ze de sfeer van deze

in de buurt en kwamen in de regionale

ontvallen, die Maarten Peters, wat zingt

week ten volle willen beleven.

krant. De stand is nu 5800 euro! Ze vinden

die man mooie liedjes!

Ieder lid van het Team beleeft ‘zijn

het “ontzettend gaaf om mee te doen.”

moment’. Voor Ingrid was dat de avond
bij de opening van de koersweek. Haar
moeder is thuis, ziek, maar heeft de
avond live mee kunnen maken. Ingrid: “Ik
ben al eens uit een diep dal gekomen en
deze keer lukt me dat ook.” Ze krijgt een
bemoedigende kneep in haar arm door
haar teamgenoot, partner en toekomstige
echtgenoot Jan.
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SOCIAL
POSTS

Alpe d’HuZes 2019 wij komen eraan! We zijn onderweg om deze week te fietsen, lopen en uiteraard te
spelen voor ons gezamenlijk doel! #opgevenisgeenoptie #ad6 #alpedhuzes2019 — met Bard Swerts,
Vincent van Lent, Martien van Oostrom, Coen Blokx
en Jack Glasbergen.

Drone-video aankomst
Team Logistiek 2019

Even laten zien hoe het moet!!
#ad6 #day1 #son #alpin #alpen
#opgevenisgeenoptie #pic #go
#instagood #alpedhuez Sponsoren?
https://www.opgevenisgeenoptie.
nl/fundraisers/joopblom/alpe-dhuzes-captain
Koffie Alpe d’HuZes

Gebruik de hashtag #Ad6 of
tweet @AlpedHuzes om mogelijk voor
te komen in het online magazine!

www.facebook.com/alpedhuzes
www.twitter.com/alpedhuzes
Zijn aangekomen op de camping voor
Alpe d’Huzes. — bij Alpe d’HuZes.
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www.instagram.com/alpedhuzes
www.youtube.com/alpedhuzes

DE
DAG
VAN
GISTEREN
En het weekend!

HELPENDE HANDJES
Bij de opbouw van Alpe d’HuZes
worden de enthousiaste vrijwilligers
bijgestaan door de jonge garde.

FOTOREPORTAGE
ZONDAG

WELKOM VRACHTWAGENS!

OOIT IN EEN ROZE WOLK GEPLAST?

Vrachtwagenchauffeurs

op

Een toiletbezoek wordt een feestje bij de dames en heren van team Lekker

passende wijze door deze enthousiaste

Belangrijk. Maar er is ook een serieuze noot, aandacht voor een zieke

deelnemer verwelkomd.

teamgenoot.
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worden

MET EEN BIG SMILE DE BERG OP
Wat vorig jaar niet lukte, is nu wel gelukt: Johan Koenders (links op de

NOG EFFE DOOR ROLLEN

foto) heeft er ruim 1100 kilometer opzitten. Lex Houweling fietste de
laatste 21 bochten mee.

Hoe jong je ook bent er is altijd werk aan de
winkel. Spanbanden rollen, toileten poetsen,
kaartjes controleren en straks de berg helemaal
schoonmaken.

STA IK ER WEL BIJ!?

VEEL HANDEN MAKEN LICHT WERK

Drukte bij het ophalen van de startbordjes

Dat is ook het geheim waarom zoveel vrijwilligers zich aanmelden om

en registratiechips bij de balie van

van Alpe d’HuZes een daverend succes te maken.

Deelnemerscoordinatie.

BATALJON AAN CAMERA’S
Een bataljon aan camera’s zal alle activiteiten
van deze week weer vastleggen. Verschillende
(regionale) zenders doen donderdag verslag.

FOTOREPORTAGE
MAANDAG
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WIST JE DAT...

‘Het onmogelijke mogelijk maken’ is de doelstelling
van 2Climb2Raise. 2Climb2Raise neemt mensen die
door kanker de kracht niet hebben om solo naar
boven te gaan achter op de tandem mee. Kun je het
niet alleen? Doe het samen!

LAATSTE TRAINING 2CLIMB2RAISE
Maandag stond een laatste trainingsklim
geprogrammeerd vanaf Allemond tot

ELS KORSTEN

herstel. Ik ging door de gebruikelijke

“Als je de diagnose borstkanker krijgt,

molen, herstelde en begon aan een

Oz. Dat lijkt al een beetje op wat de

weet je dat je een heftige tijd tegemoet

reïntegratietraject.

deelnemers donderdag te wachten

gaat”, zegt Els. “Dat gebeurde bij mij

Hesseling stelde voor Alpe d’HuZes te

staat.

in 2015. Door chemotherapie won mijn

doen met 2Climb2Raise. Een geweldig

lichaam het stap voor stap van de kanker.

idee. Ik leefde er helemaal naar toe.

Als symbool voor die overwinning dacht

Maar toen ging het mis. Daags na een

“Ik was altijd al van plan deel te

ik aan een Alpe d’HuZes-deelname.

training op de Gulpenerberg kreeg

nemen”,

is

Maar daarvoor voelde ik me te zwak.

ik een herseninfarct.” Het eerste wat

zo’n dingetje in onze familie, twaalf

In de wachtkamer van mijn therapeut

Miranda te horen kreeg was dat ze dat

familieleden hebben het of hadden het,

zag ik de folder van 2Climb2Raise.

fietsen wel kon vergeten. “Dat vond ik

je weet dus waarvoor je het zou doen.

Ik dacht direct: Nu gaat het toch

nog erger dan de mededeling dat ik

Maar voordat ik mijn plan kon uitvoeren

nog gebeuren.” Els’ captain is Johan

een herseninfarct had gehad. Toen mijn

bleek ik in 2016 zelf de dertiende.

Beekers. In 2016 zat hij nog achterop na

therapeuten dat in de gaten kregen,

Borstkanker. Ik ben ervan hersteld maar

de verwijdering van een kwaadaardige

hebben ze alles in het werk gesteld om

heb niet de conditie alleen de berg te

darmpoliep. Johan herstelde volledig,

me toch hier aan de start te krijgen. Dat

beklimmen. 2Climb2Raise was voor mij

fietste graag. Toen hem gevraagd werd

is gelukt. Ik mag wel niet achter op de

de uitkomst.” Haar tandembestuurder

binnen 2Climb2Raise captain te worden

tandem, ik ga voor op een Hase Pino.

is Roel Brugmans, begeleid wordt ze

hoefde hij niet lang na te denken. Dit

Veel spannender dan achter de rug van

door haar man Twan en Anko Kuyt.

jaar vervult hij die rol alweer voor de

captain Nico Verhoeven. Carla Tielen

Begeleiders blijven in de buurt van de

derde keer. Els wordt begeleid door

en Michael Schermga zijn Miranda’s

tandem en zorgen onder andere voor

Alita van Wanrooij en Lau Smits.

begeleiders. “Ik ga donderdag genieten

PATRICIA JANSEN
zegt

Patricia.

“Kanker

voldoende drank onderweg. “Ik ben
best wel zenuwachtig. Momenten van
huilen en lachen wisselen elkaar af. Ik

coach

van alle aandacht die ik krijg.”

MIRANDA VAN DIESSEN
“In 2018 kreeg ik borstkanker”, vertelt

ben ervan overtuigd donderdagavond

Miranda. “Je levensritme wordt abrupt

een unieke ervaring rijker te zijn.”

onderbroken, alles wordt gericht op het
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Mijn

LEES VERDER

Elsa

ETEN NA SLOKDARMOPERATIE
Oncologisch chirurg dr. Misha Luyer

onderzoek. Chirurgen en doktoren zijn

het snelle voeden niet te doen zijn met

vertelde

altijd bang voor complicaties.”

dit unieke onderzoek dus ontkracht.”

des Sports over zijn onderzoek naar

HERSTELPROGRAMMA

HERMANNETJE

slokdarmkanker. Dat wordt gefinancierd

Tijdens

zijn

De Stichting Alpe d’HuZes heeft het

uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. Hij

onderzoeksplan legt Luyer de werkwijze

Hermannetje is in het leven geroepen

legde het publiek uit hoe hij met het

van het versnelde herstelprogramma

om onderzoekresultaten versneld bij de

geld dat is opgehaald tijdens Alpe

uit. “Tientallen willekeurige patiënten

kankerpatiënt te brengen.

d’HuZes onderzoekt hoe een patiënt

worden verdeeld in twee groepen. Een

Tijdens de geldbestedingsavond legt

eerder kan eten na een ingrijpende

deel van de patiënten krijgt de eerste

Alpe d’HuZes-bestuurslid Wieke Janssen

slokdarmoperatie. Luyer kreeg een

dag na de operatie vloeibare voeding,

uit hoe de organisatie een onderzoek

Hermannetje.

terwijl de andere groep eerst vijf dagen

in aanmerking laat komen voor een

gisteravond

geldbestedingsavond

tijdens
in

het

de
Palais

de

presentatie

van

sondevoeding krijgt en daarna pas

steuntje in de rug van Alpe d’HuZes.

“We zijn heel erg blij dat we dankzij het

overgaat op ‘normale’ voeding, zoals

“De

geld dit onderzoek kunnen doen”, zegt

dat normaal gebeurt.”

door een team van nationale en

Luyer, die het onderzoek samen doet met

projecten

internationale

worden

beoordeeld

wetenschappers

onder andere Gijs Berkelmans en een

HEFTIGE KLIM

aantal andere doktoren uit onder meer

De

het Eindhovense Catharina Ziekenhuis.

behandeling

Het onderzoek richt zich op de beste

momenten, te vergelijken met Alpe

manier van eten na een ingrijpende

d’HuZes. We zien het als een hele

slokdarmoperatie. “Doktoren nemen

heftige klim. Het onderzoek laat echter

aan dat het niet goed is om patiënten

zien dat direct eten zorgt voor een

na deze ingrijpende operatie gelijk te

beter herstel, namelijk van een dag en

laten eten, maar dat blijkt toch anders

er waren geen extra complicaties en

rug voor lopend onderzoek).

te zitten. Dat wordt duidelijk met dit

gewichtsverlies. Alle argumenten om

LEES VERDER
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resultaten

zijn
kent

en

patiënten, zo worden alleen de beste
duidelijk:
vele

“De

projecten gefinancierd.”

moeilijke
Alpe d’HuZes is de grootste geldwerver
voor KWF Kankerbestrijding. KWF

selecteert de onderzoeken waaraan dit
geld wordt gegeven. De thema’s zijn:

Ambitie (stimuleren van Jong talent, Bas
Mulder Award), Nieuwe ontwikkelingen
en het ‘Hermannetje’ (een duwtje in de

BIJZONDER
VERHAAL
Deelnemer Lianne van
der Cruijsen (l) fietst
en loopt met team BIG
Challenge 13 Pluimvee Alpe
d’HuNegen 1. Daarnaast
is ze teamcaptain van BIG
Challenge 14 Pluimvee Alpe
d’HuNegen 2. In dit team
zitten onder andere haar
dochters Femke en Lotte
en neven en nichten van
Lianne. Ook haar eigen team
bestaat uit familie.

ALLE PATIËNTEN MEE DE BERG OP!
opgebracht. Na dat eerste jaar was ze
besmet met het Alpe d’HuZes-virus en
besloot ze zelf ook mee te gaan doen.

BIG CHALLENGE
Lianne runt met haar man Niek een
pluimveebedrijf in het Brabantse Erp. In 2016

VERWENDAG

BOCHT 9
Uiteindelijk werden het spandoek en
de kaarsen geplaatst in bocht 9. “Dat
moest gewoon zo zijn”, zegt Lianne,
“dat is voortaan ‘onze’ bocht. ” De

Liannes zus werkt op de afdeling

vrijwilligers van team Kaarsen hadden

werd Niek gevraagd om mee te fietsen met

Oncologie in het Maasziekenhuis te

de kaarsen in de vorm van een anker

Big Challenge. Niek was al jaren een fanatiek

Boxmeer en daar wordt elk jaar een

neergezet. “Het was prachtig!” aldus

wielrenner en heeft zijn vader verloren aan

verwendag georganiseerd voor de

Lianne. Dit jaar konden de patiënten

kanker. Hij was meteen gemotiveerd om mee

patiënten. In 2018 was het thema van

en hun naasten weer een boodschap

te doen. Hij zag er echter tegen op om het

deze dag ‘Big Challenge’. Lianne en

op een spandoek schrijven tijdens de

geld in te zamelen. Een deelnemer aan Big

haar zus lieten een spandoek maken

verwendag. Aan de verwendag deden

Challenge moet 5000 euro inzamelen en

waar alle patiënten een persoonlijke

zo’n 75 patiënten en 75 introducées

Niek had wel door dat hij daar niet genoeg

boodschap op konden zetten. Men kon

mee. Ook de medewerkers van het

tijd voor zou hebben. Lianne bood toen aan

ook een kaars kopen (de opbrengst

ziekenhuis mochten een boodschap

om het inzamelen voor hem te doen.

was voor Big Challenge) met ruimte

op het doek plaatsen. Het spandoek

voor een persoonlijke boodschap. De

staat dus weer vol met bijzondere

kaarsen en het spandoek gingen mee

boodschappen en moet natuurlijk

door

naar de Alpe d’Huez. “We hebben

weer een plekje krijgen in bocht 9!

fondanttaarten te bakken en te verkopen. Ze

tegen de patiënten gezegd: ‘we nemen

heeft inmiddels ruim 200 taarten gebakken

jullie allemaal mee de berg op’. ”

TAARTEN
Dat

deed

Lianne

onder

meer

voor Alpe d’HuZes, wat 3000 euro heeft
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ACTIEPAGINA

Corné (links) en
Johan (rechts)

“HET LAAT JE NIET MEER LOS”
Zie je Alpe d’HuZes, dan zie je WONK:

en

héél

kanker voor, recent nog, bij iemand van

in de vormgeving van de website,

enthousiast en zo keerde Corné terug

nog geen 50 jaar. We vrezen dat hij die

posters,

naar Alpe d’HuZes, als teamleider

50 niet gaat halen. Dat raakt je heel

Vormgeving.

erg.”

Verschuuren, sinds 2018 teamleider

WONK en Scrolla! sponsoren Alpe

Heeft Corné nog een wens voor deze

Vormgeving Alpe d’HuZes.

d’HuZes natuurlijk vanwege het goede

week? “Jazeker, een mooi eindbedrag

banners,

handklappers,

badges, stuurbordjes, enzovoorts. Zie

Scrolla!

Johan

reageerde

je WONK en Scrolla!, dan zie je Corné

doel, maar juist ook omdat er een

en vier knallende edities maken van het

het

sportieve prestatie wordt gevraagd. Je

Alpe d’HuZes-magazine.”

Alpe d’HuZes-café en de drie jaren erna

strijdt tegen jezelf om die berg één tot

werkte hij bij logistiek. Toen Cornés

zes keer op die ene dag te verslaan. Je

team in 2014 stopte, stopte hij ook.

doet dat voor al die mensen die hun

Maar Alpe d’HuZes via de live-stream

ziekte proberen ‘te verslaan’. Daarom

volgen is niet hetzelfde als erbij zijn,

sponsort Johan ook KWF’s Samenloop

want “als je eenmaal bent geweest, laat

voor hoop in Drachten.

Corné

begon

in

2010

bij

het je niet meer los. Saamhorigheid met
één reden.”

WONK WORDT SPONSOR

FAMILIE OOK ACTIEF
Zie je Corné, dan zie je zijn zus Yolanda,
die voor de elfde keer meedoet. Zijn

Toen Alpe d’HuZes in 2018 een nieuwe

moeder doet voor de negende keer

sponsor

zocht,

mee en zijn vader voor de tweede keer.

stapte Corné naar Johan Dijkstra, zijn

Allen bij team Finish. Hun motivatie: “In

werkgever en eigenaar van WONK

je vrienden- en kennissenkring komt

voor
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Vormgeving

ACTIEPAGINA

SPONSORPAGINA
Alpe d’HuZes kan niet worden georganiseerd zonder sponsoren
die de organisatie financieel en/of in natura ondersteunen. Alpe
d’HuZes kan zo jaarlijks miljoenen euro’s beschikbaar stellen voor
kankeronderzoek.
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VRIJWILLIGERS
De Alpe d’HuZes-organisatie bestaat alleen uit vrijwilligers. Iedereen die z’n
steentje bijdraagt doet dat vrijwillig. Mét elkaar, voor elkaar maken vrijwilligers
Alpe d’HuZes tot een succes! Vandaag vertelt Rico van Duivenvoorde zijn verhaal.

“MIJN MOEDER WAS
EEN BEZIGE BIJ”
Op 17 februari 2018 overlijdt de

“Ik doe mee aan Alpe d’HuZes

moeder van Rico van Duivenvoorde

omdat de opbrengst volledig naar

aan eierstokkanker. Voor Rico breekt

KWF Kankerbestrijding gaat”, zegt

een moeilijke tijd aan. Rationeel

Rico. “Voor mijn moeder was er nog

accepteert hij het verlies. Emotioneel

geen behandelmethode; hopelijk

valt het hem zwaar om te berusten

komt die er snel voor mensen in

in de lege plek; allerlei vastigheden

eenzelfde situatie. Mijn moeder was

zijn

2018

een bezige bij en klaagde nooit;

wordt Rico’s moeder bijgezet in een

weggevallen.

pijntjes werden weggewuifd. Ik had

grafmonument. Voor Rico is dat niet

dat van haar geërfd, maar sta er

zozeer een afsluiting. Hij neemt deel

inmiddels heel anders in. Mijn motto

aan Alpe d’HuZes om het verlies van

is nu: liever een keer te vaak naar de

zijn moeder definitief een plaatsje te

dokter dan een keer te weinig.”

geven.
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In

juni

TE LAAT

haar eigen zeventigste verjaardag.

Omdat Rico’s moeder (zie foto)

Daar heeft ze nog enorm van

nooit klaagde, kreeg ze van haar

genoten. Maar uiteindelijk won de

omgeving ook nooit het advies

kanker het van haar levenslust.”

om eens naar de dokter te gaan.
Rico zag toevallig dat ze haar fiets

VRIJWILLIGER

niet de stoep op geduwd kreeg.

Rico’s grootouders hadden een

Hij sprak haar daarop aan, waarna

transportbedrijf. Dat is voortgezet

ze toch maar richting huisarts ging,

door zijn ouders. Rico’s moeder

die haar direct doorstuurde naar

was chauffeur en hijzelf nu ook.

het ziekenhuis. Daar bleek dat ze

Ook bij Alpe d’HuZes is Rico niet

eierstokkanker had. En dat die

alleen fietsend deelnemer, maar

diagnose al veel eerder gesteld

versterkt hij ook met zijn truck team

had kunnen worden ...

Logistiek. Hij heeft generatoren
naar het evenement gereden, om

“Er werd gekozen voor chemo en

voor voldoende stroom te zorgen.

daarna een operatie”, vervolgt
Rico.

“Maar

de

chirurgen

mis

ik

omzet”,

besluit Rico. “Maar ik heb mijn

vaststelden dat het te laat was.

opdrachtgevers uitgelegd waarom

Het palliatieve-zorgtraject begon.

ik deze week niet voor ze kan

Dat duurde twee jaar. Mijn moeder

rijden. En dat begrijpen ze. Sterker

wilde leven, zo lang mogelijk. Niks

nog: ze hebben me gesteund

afscheid nemen, niks morfine.

met een mooi bedrag voor Alpe

Ze klampte zich vast aan de

d’HuZes.”

momenten in de toekomst die ze
wilde meemaken: verjaardagen
van haar kleinkind, een bruiloft,
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“Natuurlijk

braken de operatie af, omdat ze

ACTIEPAGINA

Kids op de Alpe
“Wij

hebben

een

toekomstdroom.

liedje moet rijmen, een zin moet kort en

Maarten vindt het geweldig om met

Samen maken we stroom. ’n Stroom

krachtig zijn en schrijf vanuit jezelf.

de kinderen een lied te maken: “Dit is

van plezier, daarom zijn we hier.” Dit

Maarten rijgt door de theorie kleine

wat de kids bezighoudt en zij zijn de

is het refrein van het nieuwe Alpe

liedjes,

die

toekomst. Over tien, vijftien jaar zitten

d’HuZes-lied, gecomponeerd door de

verkering hebben, Lola zijn hond en

zij in de organisatie van Alpe d’HuZes.

dertig Coole AdKids Knallers onder

Diana die haar vriendje Marco*) mist

Zullen we het nieuwe lied ooit op het

begeleiding van Maarten Peters.

die niet mee is. Hoewel er een jongen

podium in de grote zaal horen?”

De kids op de Alpe hebben iedere dag

graag een lied over Lola wil maken,

huiswerkbegeleiding. Maandag was er

kiezen de kinderen toch de woorden die

een extraatje: een muziekworkshop.

met Alpe d’HuZes te maken hebben. Ze

Eerst de theorie: wat is een couplet,

gaan in groepjes de tekst voor het lied

een refrein, waarom zit er een yell in.

maken, de groep van juffrouw Meintje

*) om redenen van privacy zijn de namen

Wat is inspiratie en nog wat tips: een

maakt het refreintje.

gefingeerd.
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over

Reven

en

Felin

BEKIJK VIDEO

MORGEN - AGENDA, MEDEDELINGEN
OCHTEND

MEDEDELINGEN

Big Challenge vertrekt om 10.30 uur

Wat een geweldig weer hebben we hier op en rond onze berg. Dat betekent

vanuit L’Ours Blanc voor hun jaarlijkse

wel goed smeren, zowel tegen zonnebrand als je keel. Op dinsdagmiddag

saamhorigheidsbijeenkomst. Op de berg

rond 1 uur gaat de smeerbar van het KWF open. Deze is te vinden om het

delen zij waarom ze hier zijn, dat er genoeg

finishplein.

redenen zijn om mee te doen met geld
Big

Zorg er voor dat je voldoende water drinkt om onder meer spierkramp te

Challenge doet dit jaar met 24 teams mee

voorkomen. Neem twee volle bidons mee, zodat je voldoemde water bij je

aan Alpe d’HuZes.

hebt. Deze kuvn je onderweg bijvullen bij de ijskoude watervalletjes.

inzamelen

voor

kankeronderzoek.

MIDDAG
Kom om 16.00 uur naar het Palais des
Sports voor de groepsfoto van alle
deelnemers en vrijwilligers. Met ruim 4700
Alpe d’HuZessers wordt het lachen, gieren,
brullen om allemaal in beeld te komen.
Later kun je dit zoekplaatje natuurlijk delen
met je supporters in Nederland.

AVOND
Om 18.15 uur kun je aansluiten bij de
Franse BBQ onder aan de berg. In Bourg
d’Oisans, bij Foyer Municipal kun je ‘blij in
de rij’ een beregezellig avond meemaken.
Volledig aangeboden door de Fransen.
Vergeet niet je ticket mee te nemen.
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Volg Alpe d’HuZes op al onze social media
kanalen door op de buttons te klikken.

