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Dit magazine is tot stand
gekomen met medewerking van

REDACTIONEEL
DAVEREND
Wat een daverend succes was deze
ditie van Alpe d’HuZes! Dank voor

Overall coördinatie
Corné Verschuuren
Redactie
Mike Bos, Pieter van Daal,
Marcha Renia-van Deventer,
Willem Graafland, Cisca de Weert,
Rianne Kouwenhoven en
Jaco de Kraker
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.

je deelname, je betrokkenheid,
je

inzet.

Onder

perfecte

omstandigheden is woensdag is
Alpe d’HuZus gereden. Dat was
meteen ook een prima generale
repetitie voor de koersdag van
Alpe d’HuZes. Die begon met
een koude start, maar rond het

gebracht. Ruim 500.000 euro meer

middaguur waren ook boven op

dan in 2018. En daar zijn we werkelijk

de berg de eerste blauwe luchten

supertrots op. Meer geld voor

te zien. En dat was de garantie

noodzakelijk kankeronderzoek blijft

voor

een

koersdag.

helaas nodig. Veel van jullie acties

Veel

genieten,

vreugde

lopen door tot eind september, dus

en verdriet, maar vooral het Alpe

het bedrag kan nog groter worden.

d’HuZes-gevoel beleven. Uit de

Succes.

geweldige
afzien,

vele gesprekken die ik had, sprak
ook de grote bewondering voor de

Nogmaals heel veel dank en graag

professionele organisatie van ons

tot ziens in 2020. Reserveer alvast in

evenement. Een groot compliment

je agenda: 3 en 4 juni, Alpe d’HuZus

voor onze fantastische vrijwilligers.

en Alpe d’HuZes! Au revoir!

De

apotheose

Jan Kouwenhoven

het

totale

was

natuurlijk

donatiebedrag

van

11.800. 239,74 euro dat bijeen is

vrijwilliger in de rol van
voorzitter Alpe d’HuZes

VOOR WIE BRAND JIJ EEN KAARS?
Chantal Giesbers is opgegroeid in

In de rugzak van Chantal zitten

een gezin met moeder, zus en opa

ook opdrachten van vrienden voor

en oma. Oma is in 2003 overleden,

overledenen. Chantal steekt dan

Chantal heeft haar het laatste

ook tien kaarsen aan.

halfjaar verzorgd. “Oma heeft altijd
voor mij gezorgd, ik heb er geen
seconde over hoeven nadenken.”
Opa is in 2012 overleden. Alpe
d’HuZes is thuiskomen voor Chantal,
ze is er voor het zesde jaar. Ze loopt
met acht anderen, waaronder drie
jongeren van de zorgboerderij. Die
leren er een zelfstandig leven op te
bouwen: “Opgeven is geen optie.”
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ACTIEPAGINA

SOCIAL
POSTS
Aan alle 5000 deelnemers die vandaag op de fiets stappen
om de 1860 meter hoge Alpe d’Huez te beklimmen. Van
amateur tot professional. Voor mij zijn jullie allemaal helden.
Of je de 21 haarspeldbochten van deze beroemde berg één
of zes keer bedwingt. Ik vind het geweldig om te zien met
welke energie en passie jullie je blijven inzetten voor dat
ene doel: geld inzamelen voor onderzoek naar genezing van
kanker. Heel veel succes!

@alpedhuzes hoe mooi
dat twee oud collega’s
elkaar weer treffen
op de berg! #ad6 De
1 heeft hem dinsdag
(moet vandaag masseren) gefietst, de ander
vandaag!

Yes, yes, yes! IK HEB
HET GEFLIKT!! Ik ben
op m’n longboard
boven op de @alpedhuzes gekomen! Wat
een geweldige speciale
tocht was dit!
#ad6 #longboardride
#fietskoerierdeventer #FietskoerierDieDeAlpeOpSkate

Vanmorgen vroeg is Miranda
Visser (de moeder van Robin)
begonnen aan de beklimming
van de Alpe d’HuZes
Bij aankomst bovenop de alp
stond Robin samen met zijn
vader, zusje Rosalie en tante
Carola haar op te wachten!
Lieve Miranda, de Robin Visser
Stichting is super trots op jou
Geniet van deze dagen samen
met je gezin

Gebruik de hashtag #ad6 of
tweet @alpedhuzes om mogelijk voor
te komen in het online magazine!

www.facebook.com/alpedhuzes
Mèn wat is het vroeg...
@alpedhuzes

www.twitter.com/alpedhuzes
www.instagram.com/alpedhuzes
www.youtube.com/alpedhuzes
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ALPE D’HUZES
2CLIMB2RAISE OVER DE STREEP
Hier kwam creatief denkwerk aan te pas. Het team
2Climbe2Raise verbouwde onder meer een fiets en ging met
lachende gezichten over de finish. Wat een toppers!

ZIJN JULLIE ER KLAAR VOOR?
6, 5, 4, 3, 2, 1 daar gaan we dan! Ruim 4600 fietsers, hardlopers,
wandelaars en een skeeleraar namen deel aan de veertiende
editie van Alpe d’HuZes.

BOCHTEN IN DE OCHTEND
Langzaam maakt de maan plaats voor de zon en wordt het
licht boven de Alpe. Deze foto is gemaakt in bocht 9. De bocht
waar sommige deelnemers even de tijd nemen om de slaap uit
de ogen te wrijven en even te genieten van het uitzicht.

MEEWARIGE FRANSOOS
Ook de Fransen stonden gisteren aan de start. Deze man kijkt
er al reikhalzend naar uit.
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INDRUKWEKKEND PLAATJE
Tal van sterren, die in de vroege ochtend te zien waren,
werden gisterochtend vergezeld door tientallen kaarsen.
Dat leverde een indrukwekkend plaatje op.

IN HET DONKER NAAR DE FINISH
De berg was nog donker toen de eerste deelnemer de finish
over ging. Henryc was de eerste fietser die de eindstreep
bereikte.

ALPE D’HUZES IN ÉÉN FOTO
Chris en Annet illustreren op de finishstraat waar het bij Alpe
d’HuZes allemaal om draait.

BLOEMEN OP DE BERG
De paden op, de lanen in
met bloemen op de kop
lopen wij naar de top.
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“HET WARME BAD VAN ALPE D’HUZES”
In april 2012 krijgt Mathieu Goedhart

Ook in 2015 was Mathieu erbij, met

te krijgen. Hem bekroop het gevoel

de diagnose prostaatkanker. Hij is dan

boezemvriend Stefan Uebersezig die net

‘slachtoffer’ te zijn van een complot …

37 jaar. Een klap, voor hemzelf, en voor

zijn moeder aan kanker had verloren.

Uiteindelijk ging Mathieu toch maar

vrouw Diana, kinderen Sander en Lieke
(dan 5 en 3), familie en vrienden. Mathieu
belandt bij prof. dr. Fred Witjes, uroloog
in het Radboudumc, die hem hoop geeft
onder het motto ‘stap voor stap op weg
naar herstel’.
“Het

begon

EEN JAARTJE OVERSLAAN
Op

nieuwjaarsdag

2016

besprak

Mathieu met zijn vrienden de plannen
voor het nieuwe jaar. “We besloten om
in 2016 Alpe d’HuZes aan ons voorbij

met

een

loodzware

hormoonbehandeling om de tumor
operabel te maken”, zegt Mathieu.
“Die behandeling was succesvol. Op 1
november 2012 is mijn tumor succesvol
verwijderd.”
Vlak voor de operatie had vriend Piet
Polderman Mathieu uitgenodigd om in
2013 mee te gaan naar Alpe d’HuZes. “Ik
had op geen idee hoe ik uit de operatie
zou komen, maar heb de uitnodiging
aangenomen. De beklimming was voor
mij de afsluiting van een zware periode.
Maar het heeft louterend gewerkt.”

OPNIEUW FOUTE BOEL
In 2014 werd Mathieu geconfronteerd
met uitzaaiingen. Weer stond hij er
slecht voor. Toch schreef hij zich weer
in. Hij bedwong de berg zes keer, op
wilskracht. Zware bestralingen volgden.
En weer met het gewenste resultaat.

te laten gaan. We hebben toen wel op
de koersdag samen zesmaal de Posbank

rolkoffertje. De deur ging open, en daar
stond Diana, afgehaald door Stefan!
Mathieu: “Toen was voor mij Alpe
d’HuZes 2018 al geslaagd. En had ik
de energie om op de koersdag vijf keer
omhoog te fietsen.”

beklommen. Maar we hadden de Alpe

ONDERDOMPELEN

toch wel heel erg gemist.”

Toen het plan gesmeed werd om in 2019

NIEUWE OPERATIE
Opnieuw sloeg het noodlot toe: weer
uitzaaiingen. Opnieuw bestralen was
geen optie, er volgde een zware maar
geslaagde hart-longoperatie. Mathieu
was onvoldoende hersteld om in 2017
fietsend deel te nemen. Geen probleem,
dan maar als vrijwilliger. Zoon Sander

weer naar Frankrijk af te reizen, meldde
Lieke, inmiddels 10, zich. “Ik wil ook
mee. Toen Sander 10 was is hij ook mee
geweest.”
Mathieu besloot dit jaar als vrijwilliger
mee te gaan en ook Lieke onder te
dompelen in het warme bad van Alpe
d’HuZes. “Ik heb papa geholpen bij zijn

ging mee.

vrijwilligerswerk. Op maandag heb ik bij

INSPIRERENDE VERRASSING

gedaan, papa en ik zijn samen op

Maarten Peeters de muziekworkshop

De bezinningsavond in 2018 – Mathieu
en zijn vrienden hadden zich weer
ingeschreven

–

was

onvergetelijk

voor Mathieu. Stefan had de zaal
plotseling verlaten vanwege ‘hoognodig
toiletbezoek’, maar kwam niet terug.
Het lukte Mathieu die avond ook niet
om telefonisch het thuisfront te pakken
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naar bed, en op toen hoorde hij een

woensdag de berg op gefietst en
donderdag heb ik klasgenootje Stan
Uebersezig, zoon van papa’s vriend
Stefan, aangemoedigd. Wij volgende
week op school van alles te vertellen.
Onze klasgenootjes zullen jaloers zijn!”

ACTIEPAGINA

Geldbesteding

JULIE NONNEKENS
Als klein meisje haalde Julie Nonnekens

en betere kwaliteit van leven. Maar het

een barbiecamper uit elkaar. Nooit mee

is nog steeds lastig om patiënten met

gespeeld, maar ze wilde weten hoe die in

uitgezaaide kanker te genezen. En dát

elkaar zat. Dat wil ze met alles: begrijpen

willen we met dit onderzoek bereiken:

hoe het zit, zeker als het om het menselijk

levensrekkend én levensreddend.”

lichaam gaat. Nu is ze assistant professor

Bij deze vorm van bestraling krijgt de

stralingsbiologie in het Erasmus MC. En

patiënt een radioactieve stof ingespoten

doet ze onderzoek met geld uit het Alpe

in het bloed. De neuro-endocriene

d’HuZes/KWF-fonds.

tumorcellen hebben een bepaald soort
receptoren – antennes – waardoor

Het onderzoek moet een bestaande

de radioactieve stof de kankercellen

antikankertherapie

met

herkent. Door de straling die tijdens

name voor mensen met uitgezaaide

verbeteren,

radioactief verval vrijkomt, wordt er

kanker. Julies drijfveer is mensen helpen,

schade in het DNA van de tumorcellen

en kanker beter behandelbaar maken.

gemaakt waardoor ze te bestrijden zijn.

TESTS

DNA-SCHADE REPAREREN

Het onderzoek bestaat uit drie delen:

Hoe dat precies werkt? “De therapie

1. Tests van combinatietherapieën om

Voor haar vierjarig onderzoek heeft Julie
650.000 euro gekregen. Met dank aan
zo’n 246 Alpe d’HuZes-deelnemers en
hun donateurs! Zoals jij.

maakt schade in het DNA van de

Doel van haar onderzoek in één zin:
Verbeteren

van

interne

bestralings-

therapie voor patiënten met neuroendocriene tumoren door combinatie van
DNA-schadereparatieremmers, zodat je
met eenzelfde dosis straling meer DNAschade kunt maken en daardoor meer
tumorcellen doodt.

kankercellen en bij genoeg DNA-schade
gaat de tumorcel dood. Maar … de
therapie wordt tegengewerkt doordat
cellen in ons lichaam DNA-schade
repareren, ook die van kankercellen.
Er wordt dus DNA-schade veroorzaakt
om de tumorcellen te doden, maar
die schade wordt gerepareerd door je
lichaam. Er zijn chemotherapieën die de

VAN LEVENSREKKEND
NAAR LEVENSREDDEND

DNA-schadereparatie kunnen remmen.”

Als

endocriene

blokkeren,

tumoren

zijn

hormoon-

je

DNA-schadereparatie
in

combinatie

met

kunt
die

radioactieve therapie, blijft er met

lichaam kunnen voorkomen, maar vooral

dezelfde

in darmen, alvleesklier en longen. De

meer DNA-schade over, waardoor er

bestaande therapie met radioactieve

uiteindelijk meer kankercellen doodgaan.

stoffen werkt redelijk goed, maar kan nog

“Doel is natuurlijk om hier mensen mee

beter. Door combinatiebehandelingen

te helpen. Dus we gaan onderzoeken

te ontwikkelen hopen we de tumoren

welke therapie het beste werkt en bij

beter te kunnen bestrijden, zonder

wie. Want elke tumor is anders en ook

extra bijwerkingen.” De radioactieve

elke patiënt is anders.”

therapie is vorig jaar goedgekeurd voor
toepassing op patiënten. “Patiënten
hebben hierdoor een langere overleving
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2. Tests op proefdieren/muizen om
te zien of de therapie in een levend
organisme ook werkt en of ze geen
bijwerkingen geeft.
3. Tests met weefsels van patiënten om
te meten wat wanneer werkt en bij wie.

vroeger al had, gebruik ik nu om mensen

producerende tumoren die in heel je

hoeveelheid

kunnen selecteren.

“Die fascinatie voor onderzoeken die ik

COMBINATIETHERAPIE

Julie licht het graag toe: “Neuro-

de meest veelbelovende therapieën te

radioactiviteit

te helpen; daar word ik heel enthousiast
van”, zegt Julie.

DE ZES IN BEELD
IN HET DONKER DE BERG OP
RIJDEN
De Alpe trotseren in de vroege ochtend maakt
des te meer indruk vanwege alle brandende
kaarsjes in de verschillende bochten. In de
serene rust hoor je alleen je ketting ratelen, je
ploegmaat zuchten en een onderdrukte snik.
Het geluid van de watervalletjes maakt de sfeer
compleet.

“NOG NOOIT OP FIETS GEZETEN”
Tot twee maanden geleden had zij nog geen
rijwiel onder haar kont gehad, nu rijdt Barbara uit
Amsterdam twee keer - of zelfs drie keer - de Alpe
op. En ze vindt het fantastisch!

ZETJE IN DE RUG
Het Hermannetje is wereldberoemd bij Alpe
d’HuZes en is precies het duwtje in de rug dat
een mens nodig heeft.

TRANEN IN BOCHT 7
Met name in bocht 7 lopen de emoties vaak hoog
op. Bij het kerkje met de indrukwekkende compositie
kaarsen laten mensen hun tranen vaak de vrije loop.
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LIMMEN, LIMMEN, LIMMEN
YEAH!
Als je hiermee niet naar boven wordt
geschreeuwd dan weten wij het ook niet meer.

EINDSTREEP IN ZICHT?
“Zijn we er nou bijna of zijn we de eindstreep
al

gepasseerd?”.

Verschillenden

hadden

gisterochtend zichtbaar moeite met de dichte
mist op de Alpe. Dat leverde mooie plaatjes op.

BERYL FIETST VOOR ZUS
Beryl uit Zierikzee fietste de Alpe
d’Huez op voor haar zus. Zelf
overwon zij een paar jaar geleden
borstkanker.

MOTIVATIE DICHT BIJ HUIS
Anton Bood beklom de Alpe d’Huez
gisteren, omdat hij dagelijks ziet wat kanker
met mensen kan doen. Daarom zet hij zich
ook in als vrijwilliger voor Alpe d’HuZes.
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BIJZONDER
VERHAAL
“ONZE DERDE KLIM IS VOOR
ALLE VRIJWILLIGERS”
succesvol evenals zijn revalidatie. En zo
stonden ze in 2017 sámen aan de start.
Als team Jasta.
In 2017 stond Team Jasta voor het eerst aan
de start van Alpe d’HuZes. Het team bestond
uit de vrienden Jan Staps en Peter van
Leeuwen. Peter had de Nederlandse berg
ook al in 2015 beklommen. En vond het wel
goed zo. Totdat Jan hem overhaalde om in
2016 toch weer mee te doen. Sindsdien is er
geen sprake meer van stoppen.
In 2012 overleed Peters moeder aan kanker.
Reden voor hem om via sponsoracties
KWF Kankerbestrijding te steunen. “Maar
vervolgens kreeg ik van mijn donateurs de
vraag waarom ik niet aan Alpe d’HuZes
deelnam. Dat heb ik in 2015 gedaan. Een
indrukwekkend evenement. Maar ook zo
zwaar dat ik besloot dat deze eerste keer ook

TEAM JASTA GAAT VAN START
In het najaar van 2015 herriep Peter zijn
besluit. Zijn vriend Jan had de diagnose
darmkanker gekregen. En zo was hij in
2016 weer present op de berg. Toen Peter
in het Turnhoutse ziekenhuis Jan naar de
operatiekamer begeleidde, zei Jan: “Als
ik hier goed uit kom, gaan we samen Alpe
doen!”

Jans

operatie

ACTIEPAGINA
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Jan: “Het Alpe d’HuZes-virus sloeg ook
op mij over. En dus waren we in 2018
weer van de partij en nu weer. Eigenlijk
zou ik deze week een controleafspraak

Peter ging in zijn jeugd veel om met

in het ziekenhuis hebben. Ik heb ze in

de Molukse gemeenschap in Tilburg.

Turnhout verteld dat ik een andere

Hij stond ook wel bekend als ‘de witte

belangrijke

Molukker’. “Als actie voor Alpe d’HuZes

terug ben van de Alpe gaan ze maar

heb ik in 2017 een fietstocht door

beoordelen hoe ik ervoor sta.”

Nederland langs elf Molukse wijken

Peter krijgt nog steeds vanuit de

gemaakt, 280 kilometer”, vervolgt

Molukse gemeenschap verzoeken om

Peter. “Molukkers zien kanker als een

kaarsen te branden die na afloop in

vloek die op je neerdaalt. Ze zwijgen

Nederland worden afgeleverd bij de

er liever over. Ik heb ze ervan bewust

‘opdrachtgevers’.

gemaakt dat je tegen kanker kunt
vechten, onder andere door geld ter
beschikking te stellen voor onderzoek.

afspraak

heb.

Als

ik

WARM HART
Dit jaar wordt Team Jasta gecompleteerd

Dat leidde tot gulle giften vanuit die

door Rian Donders, zus van Roy. Roy zelf

Molukse gemeenschappen.”

is gestopt met zijn team, Rian heeft zich
gevoegd bij Team Jasta. “Roy kreeg het

de laatste keer was geweest!”

d’HuZes

DE WITTE MOLUKKER

BLIJVERTJE

verliep

Bij zijn eerste Alpe d’HuZes-deelname

zelf allemaal niet meer georganiseerd

in 2017 had Jan weinig zin om op

om met een team deel te nemen”, zegt

donderdag in de drukte de berg op te

Rian. “Maar hij draagt Alpe d’HuZes

gaan en geconfronteerd te worden met

nog steeds een warm hart toe. Hij

emoties van deelnemers en supporters.

heeft in het kader van twee teamacties

Dus besloot hij op dinsdag solo de

belangeloos opgetreden, gewoon een

berg op te rijden. Zonder te weten dat

prachtkerel met het hart op de goede

boven zijn vrienden op hem stonden

plaats! In onze derde klim stoppen we

te wachten. Toen hij aankwam stond

in elke bocht om alle vrijwilligers en

de finishboog er al en ook Betty van

supporters te bedanken. Zonder hun

den Oetelaar maakte deel uit van het

bijdrage zou Alpe d’HuZes onmogelijk

ontvangstcomité. De emoties die Jan

zijn!”

wilde ontlopen werden hem toen te
veel.

“ALPE D’HUZES LEEFT BIJ NEFKENS PEUGEOT”
Voor
Nefkens

de

vijfde

Peugeot

keer

verzorgt

voertuigen

voor

SPONSORING
Rogier

heeft

collega uit Brabant sluit zich hier steevast
de

bij aan”, vertelt Rogier. “En het team

“Dit

jaar

bestaat niet alleen uit huidig personeel.

personenbusjes

ook

voor

2019

personenvervoer op de Alpe. En het is

sponsoring

het vijfde jaar dat ze ook met een eigen

zijn

voor

Ook een pensionaris doet mee en oud-

team meedoen. Deels met de Zus en

personenvervoer, de auto voor de

personeel bindt zich graag aan team

deels met de Zes.

chef de mission en de bus voor Pater

Nefkens Peugeot. Ik ‘mag’ dit jaar maar

Moeskroen. Die laatste hebben we als

twee keer fietsen, daarna sta ik iedereen

“Het bedrijf is erg betrokken bij Alpe

verrassing ook bestickerd.” De passie

te supporten tussen bocht 3 en 2. Ook

d’HuZes”, vertelt voormalig directeur

en het enthousiasme spatten er vanaf bij

een opgave!”

Rogier. “Het eerste jaar wilden we het

zowel Karin als Rogier. “Geld ophalen

evenement vooral helpen door auto’s

staat voor ons boven alles”, zegt Rogier.

beschikbaar te stellen. We hebben toen

KRACHT

“Iedereen is verantwoordelijk voor zijn

twee personeelsleden naar de Alpe

“Waar ik het uiteindelijk voor doe is dat

eigen streefbedrag, waarbij we elkaar

gestuurd om te kijken wat dat nou is,

er niemand meer doodgaat aan kanker.

zeker steunen. Maar als iemand zich

Alpe d’HuZes.” Teamlid Karin vult aan:

Dat als mijn kinderen of kleinkinderen

niet voldoende lijkt in te zetten, krijgt

“Zij kwamen zo enthousiast terug, dat

toch ziek worden, ze kunnen genezen”,

die dat te horen. De lotingsactie binnen

we het jaar daarop een oproep deden

vertelt Karin. “En het zijn ook de mooie

het bedrijf doet het overigens erg goed.

binnen het bedrijf. Ongelooflijk wat

verhalen waar ik het voor doe. Je spreekt

Alpe d’HuZes leeft echt binnen Nefkens

voor reacties daar toen en nog steeds

zoveel mensen hier en het zijn stuk voor

Peugeot.”

stuk krachtige verhalen. Ook de verhalen

dat

geregeld.
de

op komen. In 2015 deden we met twee
teams mee. De jaren daarop zijn we er
steeds met één nieuw team bij geweest.”

SAMEN
“We hebben steeds weer een warm
team dat heel loyaal is aan elkaar. Elke
zondag trainen we samen. We zitten
in Midden-Nederland, maar ook een
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van collega’s die zich aanmelden blijven
me verbazen, maar zijn zo mooi.”

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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DE
DAG
VAN
GISTEREN
WAT EEN
WAANZINNIG
BEDRAG!

DANSJE OP DE FINISH

SURREALISME IN DE BOCHT

De onvermoede talenten van een van de

Als je maar goed genoeg kijkt, wordt alles kunst op de berg.

motards. Deze motorrijder kan zich zo
opgeven voor So You Think You Can Dance.
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HERDENKING FRANK SPEETS
Een jaar vliegt voorbij. Vorig jaar was Frank te gast op de bezinningsavond. Gisteren
is op het startplein het spandoek ter nagedachtenis aan Frank onthuld.

ELKE DEELNEMER BEROEMD
Niemand wordt gemist door de tientallen camera’s van de organisatie en de
verschillende media.

STRESS? WAAR ZIJN
M’N WIELEN
“Henk zei toch dat hij de wielen meenaar
boven zou nemen?”

FOTOREPORTAGE
DONDERDAG

ZONNIGE AFSLUITING ALPE D’HUZES
Ter afsluiting samen naar de finish, zo eindigt traditioneel Alpe d’HuZes. En met
wat voor weer dit jaar. Na twee jaar regen en een afgelasting door het noodweer,
eindigde deze editie in de stralende zon.
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WIST JE DAT...
NAAR DE TOP MET PATER MOESKROEN
De vijfkoppige Nederlandse folkband Pater Moeskroen reist dit jaar alweer voor de

vriendschappen, het verbindt en het

negende keer af naar de Alpe: om te fietsen en om de ontlading op de slotavond

donderstraalt echt niks hoe vaak je die

muzikaal compleet te maken. Naar de top!

berg op gaat. Wij horen vaak dat het

“MET EEN GOED GEVOEL
FIETSEN VOOR HET GOEDE
DOEL …”

veel mensen goeddoet dat we daar zijn,
verloren. Vincent: “Op de dag dat ik in

dat het ze raakt.”

2013 arriveerde op de Alpe, overleed de
vrouw van mijn beste maat Leen. Op de

“Natuurlijk hebben wij ook van die

koersdag is ze begraven, terwijl ik aan

“Het eerste jaar dat we meegingen

momenten dat je het liefst gewoon

het fietsen was ... Dat was wrang. Het

naar de Alpe hadden we eigenlijk

stopt. Zoals wanneer je voor de 24e

jaar daarop fietsten Leen en ik samen

geen idee waar we aan begonnen”,

keer met je zelfgebakken oliebollen

omhoog. Daardoor heb ik persoonlijk

vertelt Vincent van Lent, de ‘pater’ van

langs de deur gaat en iemand zegt

veel met Alpe d’HuZes en voel ik zo’n

de blaasinstrumenten, de banjo, de

dan ‘ik ga jouw vakantie toch zeker niet

grote drang om elk jaar in juni op de Alpe

mandoline, de doedelzak en … de fiets!

betalen’. Dat soort momenten kennen

te zijn. Met of zonder Pater Moeskroen.

Want hij fietst ook al jarenlang zes keer

wij ook hoor, maar ook dat hoort bij Alpe

Tot nu toe blokken we nog met z’n allen

de berg op, voor het goede doel.

d’HuZes: doorgaan tot je echt niet meer

die koersweek in de agenda’s en gaan

kan. Niks is onmogelijk. En dan staan

we als band naar de Alpe, want dit
“Maar op onze eerste avond voelden we

er altijd nog een paar duizend langs de

soort levensgebeurtenissen is precies de

de sfeer en toen drong de ernst door:

kant om je omhoog te duwen. Letterlijk

reden om daar te zijn.”

en figuurlijk.”

we waren daar met een doel! En dat
doel hebben we nooit meer uit het oog

Bart verloor drie jaar geleden een vriend

verloren.”

aan kanker. “Tranen, weemoed, euforie
en feest, dat is voor mij Alpe d’HuZes.

Zowel Vincent als leadzanger en gitarist
Bart Swerts heeft een dierbare aan kanker
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Alles draait om één doel, er ontstaan

LUISTER NAAR:
NAAR DE TOP

VRIJWILLIGERS
Alpe d’HuZes kan niet zonder de steun van enthousiaste vrijwilligers. Een van
hen is de 30-jarige Jacky Leijten uit Tilburg. Al zeven jaar spant hij zich dagelijks
in voor Alpe d’HuZes. “Ik ben er zo’n vijftien uur per week mee bezig.”

‘SAAMHORIGHEID IS HET BELANGRIJKST’
Zeven

jaar

geleden

fietste

SAAMHORIGHEID

de

die mij konden helpen met het vervoer

sympathieke Brabander voor de eerste

en de sponsoring. Toen ben ik de berg

keer de berg op. Voor zijn moeder, die

op gereden voor mijn moeder, zij heeft

bekent Jacky. “Dat is misschien gek,

drie jaar later op 57-jarige leeftijd zou

mij hier drie keer zien fietsen. Dat was

want het evenement draait natuurlijk

overlijden aan darmkanker. “Ik meldde

heel bijzonder en emotioneel.”

om zoveel mogelijk geld ophalen, maar

mij destijds aan, omdat ik iets tegen
deze verschrikkelijke ziekte wilde doen.
Niemand wist van mijn plannen, ook
mijn familie niet”, vertelt hij. “Ik begon
dus helemaal alleen. In die tijd moest
je nog uitgeloot worden om mee te
mogen doen. Ik had niet gedacht dat ik
daartussen zou zitten.”

TEAM KWF/TILBURG

Toch is het geld niet het belangrijkste,

voor ons is de saamhorigheid binnen het
team ook heel erg belangrijk. We slapen

Dat eerste groepje mensen vormt nu

bijvoorbeeld met alle deelnemers in een

het bestuur van het team KWF/Tilburg.

huis en steken ’s avonds gezamenlijk

Inmiddels telt de ploeg waar Jacky

kaarsen aan.”

voorzitter van is dertig leden en wordt
het team gesponsord door zo’n vijftig

Jacky, die dit jaar voor de eerste keer

enthousiaste sponsoren.

wandelend in plaats van fietsend de berg
op ging, vervolgt: “Een ander voorbeeld

VERBAZING

“Ik ben er heel erg fanatiek mee bezig,

van de saamhorigheid is dat we dit jaar

Maar dat bleek al snel anders te zitten.

omdat ik het zo’n goed en bijzonder

een touringcar hebben geregeld om

“Tot mijn eigen verbazing mocht ik

doel vind”, legt Jacky uit. “Ik denk dat

alle sponsoren te laten zien hoe Alpe

meedoen. Dat was een kleine verrassing

ik al snel richting de vijftien uur per week

d’HuZes leeft en waar hun geld naartoe

en bracht best wel wat stress met zich

ga. Dat varieert van belletjes van een

gaat.”

mee. Ik had niet eens een wielrenfiets en

sponsor tijdens mijn middagpauze tot

nooit serieus getraind.”

het opzetten van een grote actie om

Toch ging hij de uitdaging aan. “Ik

zoveel mogelijk geld proberen op te

verzamelde een klein groepje mensen

halen.”
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ACTIEPAGINA

BIJZONDER
VERHAAL
Je bent veertig jaar, in de bloei
van je leven. Een mooi gezin
met drie jonge kinderen. Fijne
familie en een uitgebreide
vriendenkring. En een baan
waar ambities waargemaakt
kunnen worden. Maar dan …

OP HET OOG HETZELFDE,
‘ONDER DE MOTORKAP’
ZO ANDERS
“Niets gaf me het idee dat ik ziek was”,
vertelt Annemiek van Vuren. “Ik zag dat
ik een buikje kreeg, maar vond dat niet
zo verrassend op mijn veertigste. Ik sprak
erover met mijn fysiotherapeut, die een

een relatief nieuw medicijn waar nog

komen. “Ik, haar eeneiige tweelingzus,

niet veel ervaring mee was. En dat

ben té veel hetzelfde en daardoor geen

sloeg aan.

geschikte donor. Gelukkig zijn onze
broer en jongste zus wel potentiële

ONVERWACHTE
VERSCHILLEN

donoren.”

Iedereen leefde met Annemiek mee,

buikwandbreuk vermoedde. Dan toch maar

maar een bijzondere rol speelde haar

naar de huisarts. Die bevestigde de breuk,

eeneiige

maar voelde ook opgezette klieren en sloeg

zijn geboren met dezelfde genen,

meteen alarm. Nog diezelfde vrijdagmiddag

met

werd een spoedecho gemaakt.”

perspectief”, zegt Saskia. “Dat blijkt

tweelingzus

dezelfde

Saskia.

kansen,

“We

eenzelfde

al ons hele leven. Allebei goed in

KANSEN KEREN

dezelfde dingen, allebei zeer sportief,
ambitieus.

Ook

allebei

GELD VOOR ONDERZOEK
De medicijnen slaan aan. Annemiek:
“De bijwerkingen zijn beperkt en ik
voel me erg fit. Artsen zijn hoopvol
dat er nieuwe medicijnen beschikbaar
komen,

mocht

het

medicijn

onverhoopt niet meer werken. Dat
bracht onze oudste zoon Ruben (13)
op het idee om mee te doen aan Alpe

Aan het einde van de middag kwam het

allebei

bericht dat het zeer waarschijnlijk om

glutenvrij. En onze kinderen geboren

kanker ging. Een heftige week volgde.

met een keizersnee. We voelen elkaar

Onderzoeken in het ziekenhuis, de kinderen

aan. Onze lichamen zijn op het oog

voorbereiden op een intensieve periode.

hetzelfde, maar ‘onder de motorkap’

En na een week de definitieve uitslag: een

zo anders. Onze levens zijn niet meer

zeldzame vorm van chronische lymfatische

vergelijkbaar.”

omdat ik fit genoeg ben, fiets ikzelf

Nederlandse vrouw van mijn leeftijd deze

Het effect van het medicijn op korte

maakt deel uit van de twee teams uit

diagnose”,

“Een

termijn is positief, maar op lange

standaard chemobehandeling is bij deze

termijn is de werking onduidelijk.

diagnose niet effectief.” In het UMC in

Daarom werd ook met een verkennend

Utrecht werd overlegd met specialisten

traject

van het AMC in Amsterdam en het AZM in

gestart. Saskia was zwaar teleurgesteld

Maastricht. Eigenlijk was er maar één optie:

dat ze niet als donor in aanmerking zou
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Annemiek.

voor

maar die berg op fietsen kan ik wel!’
Nieuwe behandelmethodes kunnen
toekomst en perspectief brengen.
Daarom fietst hij naar de top. En
ook mee. En Saskia ook.” De tweeling

leukemie. “Eens in de vijf jaar krijgt een
vervolgt

d’HuZes: ‘Ik kan jou niet beter maken,

stamceltransplantatie

Noordeloos: Noordeloos naar d’n top
en Noordeloos geeft nooit nie op.
Samen goed voor zo’n 80.000 euro!

ACTIEPAGINA

Kids op de Alpe
Nog maar drie weken geleden is de opa

herinneren, toen was ze pas drie jaar. Ze

mocht ze vrij van school. De meester

van Juul (11) overleden aan kanker. Ze

vindt het knap dat alles is opgebouwd

vertoont de vlogs in de klas. Vandaag

herinnert zich graag hoe opa in z’n stoel

voor één week en alles is zo goed

staat ze in de bochten om mee te helpen

op haar zat te wachten als ze uit school

geregeld. Juul heeft gisteren gelopen

en om haar vader, die zes keer omhoog

kwam: ‘Ha, Julius’. Dan dronk hij een

en heeft daar erg van genoten: “Dan

wil fietsen, aan te moedigen.

kopje koffie en zij een kopje thee en dan

keek je naar beneden en wow, daar ben

kletsten ze lekker.

ik net nog geweest.” Ze is ook super

Ze slaapt in een mooi houten bed dat

aangemoedigd. Dat vindt ze sowieso het

door opa is gemaakt. Ze is voor de

mooie van Alpe d’HuZes, dat mensen

tweede keer bij Alpe d’HuZes, maar van

elkaar ook troosten. Dat kun je ook zien

de eerste keer kan ze zich niet veel meer

op de vlogs die Juul maakt, want daarom

> PAG. 18

BEKIJK VLOG 1
BEKIJK VLOG 2

VOLGEND JAAR IS ALPE D’HUZES OP 3 EN 4 JUNI.
BEN JIJ ER DAN OOK (WEER) BIJ?
Volg Alpe d’HuZes op al onze social media
kanalen door op de buttons te klikken.

