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ALSOF 6 KEER DE ALPE BEKLIMMEN NIETS VOORSTELT......
JOHAN KOENDERS
Op zaterdag 26 mei stapte Johan Koenders

de Mont Ventoux, niet door kon gaan.

Hans Banken, vriend van Johan, nam in

om half zeven in Breda op de fiets met

Op 31 mei, in de buurt van Dole, moest

2009 met zijn vrouw Marion deel aan Alpe

als plan om op zondag 3 juni, ruim 1100

Johan zijn fietstocht staken, tenzij hij zijn

d’HuZes. Om samen te vieren dat ze hun

kilometer verder, aan te komen bij het

eigenlijke doel ‘op donderdag voor de 8e

kanker de baas waren gebleven, Hans

Palais des Sports, het zenuwcentrum

keer als lid van het Alpe d’Huzes peloton

lymfeklierkanker, Marion borstkanker. De

van Alpe d’HuZes. Een plan dat ontstond

6 beklimmingen voltooien’ zou willen

mooie herinneringen leidden niet alleen

nadat zijn gebruikelijke voorbereiding,

opgeven. Maar dat was voor Johan geen

tot het besluit het teamleiderschap van

een weekje vakantie in de buurt van

optie.

Big Challenge over te nemen van Herman
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Houweling maar ook het besluit om in

mooie mensen wegvallen voor wie nog geen

2010 weer deel te nemen. Op het laatste

behandeling is die garandeert dat je met

moment bleek dat een van hun supporters

kanker normaal oud kan worden. Daar moet

niet mee kon naar Frankrijk, er was dus een

een eind aan komen!”

plekje vrij in het gehuurde appartement
en Johan werd uitgenodigd om mee te

Johans Hermannetje

gaan. Johan: “Ik hoefde niet lang na te

Afgelopen jaren gingen Johan en zijn vrouw

denken over die uitnodiging maar besloot

een weekje op vakantie in de Provence.

wel het supporterschap in te ruilen voor

Een prachtig huisje, een mooie uitzicht,

een deelnemerschap. Ik heb hele goede

meestal goed weer en een landschap om

en fijne herinneringen overgehouden aan

je optimaal op de eerste donderdag in juni

mijn eerste Alpe d’HuZes week.” In het

voor te bereiden. Vorig jaar, direct na de

veroorzaakten blaren op het zitvlak. Op 31

wagen. Maar ik trek er dan wel meer tijd

vroege najaar van 2010 bleek dat bij Hans

week Alpe d’HuZes ging Johan achter zijn

mei besloot Johan een arts te bezoeken. Die

voor uit, nu ik heb amper kunnen genieten.”

de lymfeklierkanker opnieuw de kop opstak.

PC zitten om te reserveren voor 2018. En wat

maakte hem met weinig woorden duidelijk

Opgeven is geen optie. Dat geldt voor Johan

En dit keer trok Hans aan het kortste eind.

bleek? Hun prachtige huisje was niet meer

dat hij zijn 6 beklimmingen op donderdag

maar ook voor Hans’ zoon Jimmy. Nu zeven

Een stamceltransplantatie sloeg aan, maar

beschikbaar. De gedroomde voorbereiding

niet zou kunnen beginnen als hij verder zou

jaar later is hij volwassen en vrijwilliger bij

als gevolg van een schimmelinfectie kwam

in duigen? Nee hoor! Johan: “Ik speelde al

fietsen. “Dat nooit”, dacht Johan, “dan maar

het medisch team.

Hans op 14 januari 2011 te overlijden, 50

langer met het plannetje rond om een keer

afstappen, tentje opslaan en tot zondag

jaar oud. In 2011 fietste Hans’ zoon Jimmy

per fiets vanuit Breda naar Alpe d’HuZes

wachten op mijn Annelies om de reis per

als 12-jarige in naam van zijn vader de berg

te fietsen, dit was het Hermannetje dat ik

auto te vervolgen. En vooral het zitvlak tot

op. “Hans’ overlijden inspireerde mij ook

nodig had om tot daden over te gaan.” Vol

donderdag rust geven!” Eenmaal op de Alpe,

om vooral door te gaan”, vervolgt Johan.

goede moed vertrok Johan op 26 mei. Maar

een paar dagen later, blikt Johan terug op zijn

“Elk jaar deelnemen en vooral acties voeren

zijn tocht naar Frankrijk werd met de dag

onderneming. “Ik ben te ambitieus geweest.

om geld in te zamelen. Om je heen blijven

zwaarder. Zijn zadel en versleten koersbroek

Maar wil het volgend jaar een nieuwe poging

INTERVIEWS ONDERWEG
TEAM: FLITSENDE FLIPJES

08:35

A6/E25

Luxemburg:

Aire

TEAM: VATHORST LADIES

VRIJWILLIGER: LILLY VUYK

DEELNEMER: RON VAN DER LAAN

de

11:10 A31 Frankrijk: Aire de Montigny-le-

15:00 A48 Frankrijk: Aire de l’Isle-
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Capellen Sud Nadja Joseph en Mark

Roi Alinda Vos Wierckx uit Amersfoort was

d’Abeau Ook Nederlandse auto’s zonder

Ron van der Laan, vrouw Marianne

Verbeek van het team ‘Flitsende Flipjes’

ook al vroeg uit de veren. Ook zij vertrok

fietsen achterop zetten koers richting

en hond Lana zijn rond vijf uur uit

zijn toe aan koffie. Om half vijf zijn ze

om half vijf. Dus tijd voor een korte pauze

Alpe d’HuZes. De familie Vuyk uit Emmen

Hellevoetsluis vertrokken. Een jubileum:

vertrokken uit Tiel. Zoals zo velen hebben

in de buurt van Dijon. Vriendin Sandra Bies

bracht dochter Lilly op vrijdagavond naar

Ron staat donderdag voor de 10e keer

ze familie, vrienden en bekenden als gevolg

vroeg haar om met haar mee naar de Alpe

Groningen. Met 40 klasgenoten van het

aan de start. En het zal niet de laatste

van kanker weg zien vallen. Alpe d’HuZes

te gaan. Afgelopen jaar stierf Sandra’s oma

Alfa College, studierichting ‘Handhaving,

keer zijn. “Mijn vader Piet overleed in

rijden ze om iets voor die mensen terug te

aan kanker. Voor Sandra de herinnering die

Toezicht en Veiligheid’

vertrok zij per

2005 aan kanker en Mariannes zus in

doen maar vooral om te zorgen dat geld

ze de berg mee wil op nemen. “Geen vraag

bus om als vrijwilliger surveillance-,

2012. Wij beseffen nog dagelijks hoe nodig

beschikbaar is om nooit meer iemand

om lang over na te denken”, zegt Alinda.

bewakings- en verkeersregelaartaken voor

het is dat er geld wordt ingezameld voor

aan kanker te hoeven verliezen. “We

“Daar kun je alleen maar ja op zeggen!”

Alpe d’HuZes uit te voeren. “Lilly zal na dat

kankeronderzoek. “En daar fiets ik graag

willen vooral teamgenoot Elly van Malsen

uitzwaaien gedacht hebben dat we terug

de berg voor op”, zegt Ron, “ik zie wel hoe

begeleiden haar missie van minimaal 1

naar huis zijn gegaan, maar om drie uur ‘s

veel keer. Ik heb in de winter onvoldoende

klim te voltooien als steun voor een naaste

nachts vertrok de rest van de familie ook

kunnen trainen. Marianne is aan haar

die nu in Nederland aan het strijden is

naar Frankrijk. “Wij willen Lilly steunen.

heup geopereerd en dat betekende voor

tegen kanker. En dan zien we wel wat van

Op maandag of dinsdag. moeten alle

mij mantelzorgen. Ik kijk nu al uit naar de

ons eigen doel terecht komt!”

leerlingen kruipend, lopend of fietsend een

donderdag. De gezamenlijke afdaling in

keer Alpe D’Huez op om zich in te leven in

het donker langs de brandende kaarsen in

wat de echte deelnemers ervaren.”

de bochten. En dan de eerste klim in het
donker. Het mooiste dat er is!”
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DAG VAN GISTEREN

(en van het
weekend)

De opbouw van Alpe d’HuZes begint
traditiegetrouw op de zaterdag.
Een indrukwekkend konvooi van 26
trekkers met oplegger stelde zich
op in het centrum van Le Bourg
D’Oisans om in zo’n drie kwartier
de 21 bochten naar de top van de
Alpe d’Huez af te leggen.

PASSEN EN METEN
Vele handen maken licht werk. Dat is
ook het geheim waarom zich zo veel
vrijwilligers melden om van Alpe d’HuZes
een succes te maken. Op het Startplein
wordt de tent opgezet voor het team
Medisch. Het is af en toe puzzelen maar
uiteindelijk kan iedereen trots zijn op het
resultaat.

DAGREPORTAGE ZONDAG

STARTBORDJES HALEN
Op

zondag

gaat

de

balie

van

Deelnemerscoördinatie open. En direct
melden zich al deelnemers die op de kickoff in Papendal constateerden dat hun
kledingsets niet compleet waren. Ook
melden zich dan al de eerste teams om
de startbordjes en registratiechips af te
halen.
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ALPE-DINERS
Omdat met name op de zaterdag al veel
Alpe d’HuZes deelnemers arriveren start
het Team Catering op de zondagavond
met het verstrekken van diners. Het aantal
gasten zal de komende dagen toenemen
en dat zal te merken zijn aan de lengte van
de rij wachtenden bij de etensuitgifte.

MAARTEN
Trouwe gast op de openingsavond
is

Maarten

Peters.

De

indringende

teksten van zijn liedjes en refreinen
die uitnodigen tot meezingen brengen
het

saamhorigheidsgevoel

dat

Alpe

d’HuZes zo eigen is. Maarten legt die
saamhorigheid tijdens zijn optreden vast
en deelt die via de social media waarop
hij actief is.

DAGREPORTAGE MAANDAG

MOOIE MENSEN
Een

enorme

ontlading

in

de

zaal

van Palais des Sports na het verhaal
van

Jannemieke

Termeer

over

de

achtergrond van het Hermannetje tijdens
de

geldbestedingsavond.

Jannemieke

memoreerde een uitspraak van de
naamgever van het Hermannetje, Herman
Houweling: “‘Er zijn meer mooie mensen
dan slechte. Alleen de mooie worden zo
weinig genoemd’. Maar dat doen we hier
wel. ‘Jij, jij, jij en jij bent een prachtig
mens!’.”
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GELDBESTEDING
SANDRA HESKAMP
Van muizen naar mensen, het laatste stuk
van het onderzoek komt er aan
De Stichting Alpe d’HuZes heeft de Bas
Mulder Award in het leven geroepen
om jonge wetenschappers te inspireren
het uiterste van te zichzelf te geven.
In

creatieve

en

onafhankelijke

zin.

In geestelijk en fysiek opzicht. Nooit
opgeven. Niet tijdens het leven en zeker
niet tijdens het onderzoek. Gisteren mocht
Sandra Heskamp de prijs in ontvangst
nemen.
Na haar middelbare school startte Sandra
met een studie geneeskunde. Maar snel
kwam ze er achter dat ‘arts zijn’ niet
haar roeping was. Zij voelde zich meer
uitgedaagd door het begrijpen van de
onderliggende mechanisme van een
ziekte dan patiënten te diagnosticeren en

Uitreiking Bas Mulder award; Sandra Heskamp en Jacob Bonenberg

vervolgens te behandelen. Dus switchte

aanwezigheid van deze stoffen bepaalt in

opzetten van de eerste patiënten studies.

door een fietsmaatje, Herold Janssen bij

zij naar biomedische wetenschappen

belangrijke mate of immunotherapie wel

Ik heb goede hoop dat we snel tot de

wiens dochter Moon in 2010 leukemie

om vervolgens te promoveren op het

of niet aanslaat. Door beeldvorming van

onderzoeksresultaten komen die ons

werd geconstateerd. Hoe zwaar Moon’s

onderzoek ‘Patiënten selecteren voor

deze afweerremmende stoffen, zeg maar

meer inzicht zullen geven. Zo kunnen

behandelingen ook waren, ze bleef

doelgerichte

Als

het maken van foto’s om het oppervlak

we de behandeling van kanker met

lachen. Sunny Moon werd dan ook de

assistent-professor geeft ze nu leiding aan

van kankercellen in kaart te brengen,

immunotherapie verbeteren.”

teamnaam en sindsdien neemt het

een aantal onderzoekers die proberen te

hopen we beter te kunnen voorspellen

achterhalen waarom bij ogenschijnlijk

of en in hoeverre immunotherapie

“

kankerbehandeling’.

team elk jaar in allerlei verschillende

Blij met de Bas Mulder award
Er is geen discussie geweest om Sandra’s
onderzoeksvoorstel

“Beter voorspellen van de beste vorm van behandeling,
dat is waar mijn onderzoek aan moet bijdragen.”
- Sandra Heskamp

te

ondersteunen

middels de Bas Mulder Award. En Sandra
is er blij mee: “Ik vind het hartstikke mooi
de award in mijn handen te hebben. Ik ben
er ook trots op. Maar ik wil vooral al die
mensen bedanken die door hun deelname

identieke kankerpatiënten bij de een

de beste behandelmethode voor een

aan Alpe d’HuZes het geld bij elkaar

immunotherapie wel en bij de ander

kankerpatiënt is. Als je van tevoren weet

brengen dat dit onderzoek en dat van vele

niet effectief is. Sandra: “Bij gezonde

dat een behandeling niet gaat werken,

collegaonderzoekers mogelijk maakt. En

mensen is het afweersysteem er op

voorkom je dat een patiënt allerlei

tenslotte wil ik iedereen die woensdag

gericht lichaamsvreemde stofjes min

bijwerkingen van zo’n – ook nog dure

en donderdag de berg op gaan succes

of meer zelfstandig uit te schakelen.

– therapie moet meemaken terwijl de

wensen. Het is zwaar maar mooi. Ik kan

Kankercellen kunnen op eenzelfde manier

kanker niet uitgebannen wordt. We zijn

het weten!” Het is immers niet de eerste

uitgeschakeld worden. Op het oppervlak

nu zo ver dat we onze theorie kunnen

keer dat Sandra deel uitmaakt van de

van kankercellen zitten echter stoffen

staven met onderzoeken die bij muizen

Alpe d’Huzes familie. In 2012 fietste ze

die het afweersysteem remmen. De

zijn uitgevoerd en we zijn bezig met het

zelf de berg op. Ze werd geïnspireerd

samenstellingen deel aan Alpe d’HuZes.
Aanstaande donderdag staat Moon ook
zelf als teamlid aan de start.
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BIJZONDERE VERHALEN
WENDY DEN DAAS
“Kanker is ook mijn redding

redding geweest. Toen mijn moeder in

geweest” “Ik ga de berg op voor mijn

2011 borstkanker kreeg viel het kwartje bij

kinderen die niet geboren mochten

mij. Ik wil er gewoon ZIJN voor iedereen

worden. Voor mij zijn ze op de Alpe. Elke

die met kanker te maken krijgt!

keer weer neem ik hen in herinnering

Wat het me ook heeft geleerd, is dat je

mee naar boven. En ook dit jaar laat ik

als mens kanker kan hebben, ermee kan

weer ballonnen voor ze op. Samen met

vechten, en probeert te genezen. Het

ballonnen voor anderen die te kampen

vertrouwen in je lichaam dat je zo in de

hebben met en overleden zijn aan kanker.

steek heeft gelaten, probeer je terug te

In 2003 kreeg ik baarmoederkanker. De

winnen. En niet te vergeten komt er een

Op de Alpe voel ik me vrij, mag ik helemaal

naar weer een geweldige koersweek.”

plek waar mijn dochter mocht groeien

leven ná kanker. Dat laatste wordt vaak

mezelf zijn. Kan ik naar mensen luisteren

Wendy zet zich al jaren in voor Alpe

en waar ik mijn ongeboren kinderen heel

vergeten. Net als de omgeving van de

zodat ze hun verhaal even los kunnen

d’HuZes. Met haar team Evenementen

dicht bij me heb gedragen. Kanker heeft

persoon die kanker heeft. Altijd wordt

laten en kracht kunnen halen bij mij. Ook

verzorgt en regelt ze het avondprogramma

mezelf ook een nieuw leven gegeven. Het

gevraagd naar hoe het met degene mét

kan ik mezelf (h)erkennen in hun verhalen,

in de koersweek, van zondag tot en met

was voor mij het signaal te stoppen met

kanker gaat, maar aan de naasten van die

me daarmee niet de enige voelen en dat

vrijdag. Plus de Alpe d’HuZes-dagen

waar ik mee bezig was. Kanker gaf me de

persoon wordt niet gevraagd hoe het gaat.

teruggeven aan die ander. Zoveel mooie

eerder in het koersjaar en de kick-off op

kracht om een nieuw en gelukkig leven

Óf het wel gaat. Gelukkig is er tijdens

en bijzondere ontmoetingen die ik in vijf

Papendal en de chequeoverhandiging.

te beginnen. In die zin is kanker ook mijn

Alpe d’HuZes ruimte voor dit alles.

jaar Alpe d’HuZes heb meegemaakt. Op

RALF WOUDSTRA
‘Kracht haal ik uit de herinneringen

Begin 2014 trokken donkere wolken

aan hen die kanker niet mochten

samen

overwinnen’

Darmklachten leidden tot de diagnose

“Nadat

kort

achter

elkaar

boven

Ralf

en

zijn

gezin.

mijn

‘colitis ulcerosa’, het agressieve broertje

schoonmoeder, een tante en de vader van

van de ziekte van Crohn. Dat bleek: bij Ralf

een vriend aan kanker overleden waren,

werd darmkanker geconstateerd. Ralf: “Je

besloot ik niet langer stil te zitten”, vertelt

wereld stort in, de eerste twee weken ben

Ralf Woudstra. “Ik schreef me in voor

ik alleen bezig geweest met het regelen

Alpe d’HuZes 2012 en concentreerde me

van mijn begrafenis.” Maar het draaiboek

vooral op mijn geldinzamelingsacties.

voor de uitvaart kon weer in de kast.

Sportief zou ik het wel redden.” Die

Ralf onderging een zware darmoperatie,

acties, uitgevoerd met hulp van familie

gevolgd door acht maanden chemo. Ook

en vrienden, liepen voorspoedig. Ralf had

ontkwam hij niet aan een stoma, maar zijn

zich ten doel gesteld zes keer omhoog

specialist beloofde hem dat die uiterlijk

te fietsen, maar na vier beklimmingen

eind 2014 verwijderd zou worden. De

werd hij geveld door een hongerklop.

specialist hield woord: op 31 december

Ralf was tevreden met zijn sportieve

werd Ralf verlost van zijn stoma!

prestatie en vooral trots op het financiële

“

Je wereld stort in, de eerste twee weken ben ik alleen
bezig geweest met het regelen van mijn begrafenis.
- Ralf Woudstra

deel te nemen aan Alpe d’HuZes. Ralf:

hebben inmiddels zo’n 18.000 euro

resultaat van zijn avontuur. Alpe d’HuZes

De Harry’s : het team rond Ralf

“Tja, je zou kunnen verwachten dat je

opgeleverd. De berg wacht. Ralf: “Ik wil

2013 stond niet in Ralfs agenda, totdat

Ralf maakt sinds zijn schooltijd deel

voor gek verklaard wordt. Maar niet door

zes keer naar de top. De kracht daarvoor

een vriend hem vroeg om mee te gaan.

uit

vriendengroep,

de Harry’s. Ze beloofden me een team te

haal ik uit de herinneringen aan hen die

Geen probleem, weer geld inzamelen om

de Harry’s, inmiddels uitgegroeid tot

vormen om samen de berg te bedwingen.

hun kanker niet mochten overwinnen.

uiteindelijk vijf keer de top te halen. Ralf

gezinnen met kinderen. Tijdens een uitje

En om andermaal actie te voeren.” Alle

Daarna ga ik nog een zevende keer. De

had een zesde keer willen gaan, maar

van de groep in 2014 beloofde Ralf om in

periodieke onderzoeken daarna verliepen

kracht daarvoor put ik uit de gedachte

werd nu geveld door een nekblessure die

2018, het jaar waarin hij de ‘definitieve’

positief. En dus losten de Harry’s hun

een onzekere periode definitief achter me

hij een week eerder had opgelopen.

schoonverklaring wilde horen, opnieuw

belofte uit 2014 in. Geldinzamelingsacties

te laten!”

van

een

hechte
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SOCIAL
POSTS
@BARTHELLENDOORN
Ook @kwf_nl treft de nodige voorbereidingen
voor @alpedhuzes koersdag op 6 en 7 juni;
naast laatste trainingsrondjes ook ‘ons huis’
in rood en blauw hullen

@Pater Moeskroen Onderweg naar de
Alpen voor Alpe d’HuZes! Sommige per auto,
enkele per bus en enkele, geheel in stijl, per
fiets!

@BAS VAN PETTEN
#ad6 De vrachtwagens voor de Alpe
d’HuZes zijn binnen en zijn onderweg
naar boven. #Toettoet Alpe d’HuZes Team
Logistiek Alpe d’HuZes Team Veiligheid

@SHIRLEY PETERS
Mijn gedicht ad6
We zijn er weer, ons 2e huis “ De Alpe D’Huzes.
Het weerzien v bekenden en vrienden op het bekende adres.
De camping loopt vol, elke plek weer bezet.
En allen of je het nu wilt of niet met het Alpe D’ Huzes virus besmet.
Ieder op zijn of haar manier voorbereidt met het zelfde doel.
Een ieder die reeds geweest is, weet wat ik bedoel.
Een week van genieten, gemengd met een lach en een traan.
En op vrijdag, de dag erna de vraag zullen we volgens jaar weer gaan.
@Libelle Samen met zijn moeder, trotseert het jochie komende donderdag de berg.
Wat een held! #ad6 #AlpedHuZes #AlpedHuez @alpedhuzes
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@WEARMADA
Our first day at Alpe d’HuZes with our
#WeArmada team!
Donations are still possible and more
than welcome.
#Mick #Ad6

@AgriContent Op weg @alpedhuzes mooi
autootje gespot @msschippers
@BigChallenges

“

TIP VAN DE DAG

Blij in de rij! Geniet van de mensen en
gesprekken om je heen!

@petravanasten Wij kunnen dat!!! #ad6

@hethooghuiszuidwest [update]
Alle tentjes zijn (inmiddels) waterdicht en de
eerste trainingen zijn goed verlopen..
#samennaardetop #ad6 #alpedhuzes2018

@kleinestapjes Er is een Nederlandse invasie aan de gang maar de Fransen vinden
het allemaal prima. Zelfs de caissières van de supermarkt dragen Alpe d’Huzes polo’s.
We voelen ons echt welkom hier!
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ONDERTUSSEN
OP DE BERG
Konvooi
opent
de berg

is het 14 km ‘rechtdoor’ de berg op!
“Wanneer we in konvooi rijden dan zit ik
in een soort film”, vertelt Erik. “De film
Alpe d’HuZes. Ik vind het schitterend
dat ik dit elk jaar weer kan doen en ik
hoop er nog wel wat jaren aan vast te
plakken. Iedereen van het team wil hier
gewoon zijn. We beginnen de dag met een
gezamenlijk ontbijt en met onze handige

De chauffeur die als eerste aankomt bij het

handjes zetten we ons overal voor in. We

startplein in Bourg d’Oisans krijgt taart.

rijden niet alleen, we helpen ook overal

Erik Boots van EBTL was de gelukkige

op de berg met opbouwen, spullen

om taart te happen. Na de taart en het

aanvoeren en ondersteunen ook andere

lossen van een heftruck sluit hij aan in het

teams zoals team Catering. En wanneer

konvooi.

iedereen op vrijdag aan het feesten is
het

of uitslaapt op zaterdag, zijn wij druk

dorp waar op dat moment de markt

met inladen. Die reis terug naar huis valt

drukbezocht wordt. Het warme ontvangst

dan vies tegen na anderhalve week hard

door de Fransen en Nederlanders wordt

werken. Hard werken met ons hart. Dat is

beantwoord met luid getoeter. En dan

Alpe d’HuZes.”

De

vrachtwagens

rijden

door

In 2014 antwoordde Erik op een oproep
van een collega. Er werd nog hulp gezocht
in Team Logistiek. Zonder enige twijfel
reed hij dat jaar mee met zijn busje. In
de jaren die volgen, rijdt hij mee in het
konvooi met zijn trekker. Dit jaar bestaat
het team uit maar liefst 26 vrachtauto’s
en 36 chauffeurs, waaronder 4 vrouwen.
In 2016 heeft hij ook meegedaan als
deelnemer en liep hij de berg op. Erik
staat altijd aan. Zelfs tijdens een interview
schiet hij nog snel een mooi shot van een
collega.
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Met aansteken kaars
is Alpe d’HuZes 2018
officieel begonnen

zetten in kracht. Dat is waar Alpe d’HuZes

dit jaar deze speciale kaars gedoneerd,

het evenement zijn en ook meedoen met

voor staat”, vertelt Jan Kouwenhoven,

omdat ze niet wisten of ze er dit jaar

Alpe d’HuZes. Wanneer het Alpe d’HuZes

voorzitter

het

nog bij zouden zijn. Gelukkig zijn ze er

lied klinkt, waarbij velen meezingen,

aansteken van de kaars is Alpe d’HuZes

beiden getuige van hoe hun kaars nu voor

dansen een paar jonge meisjes mee op

Een glimlach en een traan volgen elkaar

2018 officieel begonnen. Een kaars die de

iedereen brandt. De jonge Thomas stak de

de muziek en gaan de handjes de lucht in

op of komen zelfs tegelijk tijdens de

hele koersweek zal branden. Een kaars die

kaars aan op het Timoplein. Hij gaat voor

tijdens het zingen van ‘oh, oh, oh, oh, oh’.

openingsavond

2018.

elk jaar wordt aangestoken, maar dit jaar

meerdere mensen en in het bijzonder voor

“Met de keuze om mee te doen met Alpe

een extra lading heeft voor twee mensen.

zijn oma de berg op wandelen. Hij is een

Een goede week gewenst en geniet van

d’HuZes, kies je ervoor om onmacht om te

Joke en Wiebe van der Sluis hebben

van de vele kinderen en jongeren die bij

alles!

Alpe

d’HuZes

Alpe

d’HuZes.

Met

YVONNE
Voor het zesde jaar is Yvonne Heschlévan Leeuwen bij Alpe d’HuZes. En
voor de vijfde keer staat ze op de
deelnemersmarkt. Haar gevoel bij Alpe
d’HuZes vertaalt ze naar beeldend werk.
Het welbekende Knuffelbeeldje. Werk dat
iets met haar doet terwijl ze het maakt en
dat bij iedereen een warme plek krijgt.
“In een moeilijke periode kwam ik er
achter dat ik het overlijden van mijn vader
nog niet goed had verwerkt. ‘Maar hoe
doe je dat dan!?’ vroeg ik mij af. Totdat
een klantrelatie van mijn toenmalige
werkgever een presentatie gaf over Alpe
d’HuZes. Ik voelde dat ik daar moest zijn.
En een jaar later stond ik daar dan… In
datzelfde jaar heb ik mijn eigen verleden
ook een plek kunnen geven, ik heb mijn
vader teruggekregen in bocht 11.”
“Wat mij zo raakte en veel heeft gebracht,
is dat wildvreemden je een knuffel geven
als je die nodig hebt. Dat beeld heb ik
eerst omgezet in een armband. Wat
later het Alpe d’HuZes Knuffelbeeldje is
geworden.”
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SPONSORPAGINA
HET GAAT OM MENSEN
‘Het gaat om mensen.’ vertelt Hans Kleinhout van HK Mobile. Hij sponsort zijn geavanceerde, uitvouwbare truck op het startplein waarin een deel van
Team Medisch van Alpe d’HuZes aan het werk is. Alle ruimte om mensen op te vangen en te verzorgen in een aangename temperatuur. ‘Zelf ben ik hier
voor de band die ik met vrijwilligers heb opgebouwd. Om een arm op een schouder te leggen van iemand die er doorheen zit. Mensen hebben het
moeilijk omdat ze ziek zijn of ziek zijn geweest. Je hoeft hier niks, maar je kijkt hoe je verder komt. Het is nu mijn twaalfde keer en het gaat voor mij nog
steeds om de mensen, samen zet je je schouders eronder.’
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Wist je dat je met de Alpe d’HuZes-app
deelnemers op de berg kunt volgen ?
Selecteer jouw kanjer(s) en je krijgt een seintje wanneer hij of zij finisht.

www.opgevenisgeenoptie.nl
@alpedhuzes

facebook.com/alpedhuzes

@alpedhuzes

#ad6

