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VOORWOORD
BESTE ALPE D’HUZESSERS,
Een virtuele Alpe d’HuZes, wie had 
dat ooit voor mogelijk gehouden? 
Met 5000 deelnemers, fietsers 
en lopers en ruim 2 miljoen euro 
meer aan donaties op de teller 
dan vorig jaar op dit moment, 
leek deze vijftiende editie een 
ongekend succes te worden. Helaas 
hebben we moeten besluiten de 
jubileumeditie te verplaatsen naar 
2021. Wat mij daarbij het meest 
heeft geraakt is dat bijna niemand 
heeft geannuleerd. Er zijn maar een 
paar annuleringen om persoonlijke 
redenen. Ook dat maakt 
deelnemen aan Alpe d’HuZes zo 
heel bijzonder en uniek. Niet alleen 
is het de sportieve prestatie die telt 
of het inzamelen van geld, maar 
bovenal is Alpe d’HuZes de plek 
waar je je ervaringen met kanker 
kan delen, die van jezelf en die van 
dierbaren. De plek waar je kracht 
vindt om door te gaan, het gemis 
van dierbaren liefdevol kan delen 
en daaruit hoop kan putten. Met 
elkaar en waar iedereen gelijk is.

Door alle aandacht voor het 
coronavirus vergeet je bijna 
dat jaarlijks 118.000 mensen 
de diagnose kanker krijgen. 
Gelukkig zijn alle behandelingen 
en bevolgkingsonderzoeken weer 
opgestart, maar kanker stopt niet 
door het coronavirus. Vandaar dat 
we deze Special Edition hebben 

georganiseerd om jullie allemaal 
een hart onder de riem te steken in 
deze lastige periode. Ook nu staat 
Alpe d’HuZes voor je klaar. Vandaag, 
de dag waarop we allemaal op 
de Alpe d’Huez hadden moeten 
staan, maken we een virtuele 
toer door Nederland. Met onze 
kaarsenactie willen we jullie hoop, 
kracht en troost bieden en de zo 
kenmerkende sfeer op onze berg 
een beetje bij je thuis te brengen. 
Net als met deze speciale editie van 
ons Magazine. En ook door de mooie 
liedjes die Maarten Peters gaat 
zingen. Vooral het nummer “Hoop” 
is nu meer dan ooit van toepassing.

De afgelopen weken heb ik 
veel vragen gekregen over de 
overhandiging van het bedrag 
dat jullie tot op heden hebben 
ingezameld. Alpe d’HuZes heeft, in 
overleg met KWF Kankerbestrijding, 
besloten om circa 7,2 miljoen 
euro over te maken naar het Alpe 
d’HuZes/KWF-fonds. Die beslissing 
beantwoordt een veel geuite 
wens van deelnemers, vrijwilligers 
en sponsoren, die zich met veel 
passie hebben ingezet om van 
Alpe d’HuZes dit jaar een enorm 
succes te maken, en is in lijn met 
de missie en kernwaarden van Alpe 
d’HuZes.  Door het bedrag nú over 
te maken, en niet pas na afloop 
van de vijftiende   editie van Alpe 

d’HuZes in 2021, blijven wij nieuwe 
onderzoeksprojecten mogelijk 
maken en valt het onderzoek naar 
kanker niet stil. De actiepagina’s 
blijven onveranderd bestaan en 
jullie kunnen op weg naar het 
koersjaar 2021 voortbouwen op 
je huidige saldo. Volgend jaar, na 
afloop van de ‘echte’ vijftiende editie 
van Alpe d’HuZes op 3 juni 
2021, maken we dan het totaal 
ingezamelde bedrag bekend. Naar 
deze editie kijken we nu al uit. En 
jullie ook, dat blijkt uit de honderden 
reacties die we hebben ontvangen.

Mede namens onze fantastische 
vrijwilligers en onze trouwe 
sponsoren wens ik jullie veel 
sterkte. De gevolgen van het 
coronavirus raken jou misschien 
persoonlijk, in gezondheid of 
mogelijk onzekerheid over je baan 
of je bedrijf. Het maakt grote indruk 
op me om te zien hoe gemotiveerd 
iedereen dan toch is om van de 
editie 2021 een nog groter succes 
te maken. Dat is de saamhorigheid 
waardoor we ons zo verbonden 
voelen met Alpe d’Huzes.

Ik mis jullie en niet te vergeten onze 
Franse vrienden.

Jan Kouwenhoven
Vrijwilliger in de rol van voorzitter
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VOORWOORD
GEEN UITSTEL, GEEN AFSTEL,
DEZE KEER ALLEEN SPECIAAL
Afgelopen jaar begon ik als chef de 
mission aan een nieuw avontuur: 
op weg naar Alpe d’HuZes 2020, 
een jubileumeditie. Na twee jaar 
in de rol van clustercoördinator 
van het medisch team wist ik dat 
de voorbereiding samen met veel 
ervaren en gedreven vrijwilligers 
wordt gedaan. Mensen die 
belangeloos voor Alpe d’HuZes 
doen waar ze goed in zijn. Dat 
heb ik afgelopen jaar telkens weer 
ervaren bij de clusters en teams. 
Wat een professionaliteit binnen 
onze organisatie!

TELEURSTELLING
Alpe d’HuZes 2019 was geweldig. 
Konden we dat in 2020, het 
jubileumjaar, minimaal evenaren 
of zelfs verbeteren? Een heldere 
uitdaging… Het ging allemaal heel 
voorspoedig. De inschrijvingen 
verliepen boven verwachting en 
deelnemers en vrijwilligers haalden 
al een geweldig bedrag aan 
donatiegelden op. De Alpe d’HuZes-
dag in november was (over)vol en 
in januari organiseerden we binnen 
no-time met elkaar een extra 
informatieavond voor de grote 
hoeveelheid nieuwe deelnemers. 
De tweede Alpe d’HuZes-dag, 
begin maart, kon nog net, voordat 

de ‘lockdown’ kwam. Nog even 
hoopten we dat uitstel mogelijk was 
tot september. Maar eind maart 
moesten we toch besluitenons 
evenement te verplaatsen naar 
2021. Noodzakelijk, maar wat een 
teleurstelling!

GEPASTE AFSTAND
Tegelijkertijd werd er nagedacht 
over hoe we Alpe d’HuZes niet 
onopgemerkt voorbij konden laten 
gaan. We wilden er een positieve 
en energieke draai aan geven 
voor iedereen die ons een warm 
hart toedraagt. De kracht van de 
organisatie en de betrokkenheid 
van vrijwilligers en deelnemers 
toonde zich opnieuw. Vanuit 
diverse hoeken kwamen ideeën, 
die hebben geleid tot het prachtige 
programma van vandaag. Op 
gepaste afstand weliswaar, maar 
vooral samen. Opgeven is geen 
optie.

PRACHTIG JUBILEUM
Daar moest ik aan denken toen de 
voorzitter van het IOC aangaf dat de 
Olympische Spelen zouden worden 
verplaatst naar 2024, als ze in 2021 
vanwege corona opnieuw niet 
door kunnen gaan. Het is uiteraard 
geen vergelijk, maar patiënten en 

onze toppers kunnen daarop niet 
wachten. Wij kunnen niet uitstellen. 
Kanker wacht niet en onderzoek 
moet ook in deze bijzondere 
omstandigheden gewoon door 
kunnen gaan. Wij maken dat met 
elkaar mede mogelijk. Geen uitstel, 
geen afstel. Deze keer – in 2020 – 
alleen speciaal.

Vanaf morgen gaan we samen op 
weg naar onze vijftiende editie in 
Frankrijk volgend jaar. Ik kijk daar 
naar uit, het wordt vast een prachtig 
jubileum!

Alle goeds!

Dick Sinnige
Vrijwilliger in de rol van chef de 
mission
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In de aanloop naar Alpe d’HuZes 2020 zijn er zo’n 14 ‘Bijzondere Verhalen’ op onze website gepubliceerd. 
Verhalen van deelnemers die openhartig vertelden waarom ze in 2020 de berg wilden beklimmen. Om 
anderen te motiveren en te inspireren ook mee te doen. Samen de berg bedwingen, samen geld inzamelen 
voor kankeronderzoek, samen gedenken, samen huilen, samen lachen. Verhalen delen. Toen de verhalen 
geschreven werden had nog bijna niemand van het coronavirus gehoord. Maar dat virus was er wel de oorzaak 
van dat Alpe d’HuZes 2020 doorgeschoven moest worden naar 2021. Een aantal van de deelnemers die hun 
verhaal deelden in de rubriek Bijzonder komen in dit magazine opnieuw aan het woord. Om te delen wat die 
verschuiving voor hen betekent.

GEEN VERRASSING
Dat Alpe d’HuZes dit jaar niet doorgaat kwam niet 
als een verrassing voor Erik Racké. Ook de sponsors 
reageren niet of hooguit gelaten. “In de hoofden van 
mensen is op dit moment geen plaats voor de Alpe.”

Op 4 juni gaat zijn Team Up de Stichtse Brug maar 
liefst vijfenveertig keer in estafettevorm bedwingen. 
Daarmee wordt de beklimming Bourg d’Oisans-Alpe 
d’Huez zeker geëvenaard.

En volgend jaar gaan ze er in Frankrijk gewoon weer 
helemaal voor!

HET DOEL BLIJFT STAAN
“Gelukkig is gebleken dat geen enkel door onze 
carnavalsvereniging georganiseerd feest een 
besmettingshaard voor corona is geweest”, zegt ex-
prins Dennis I. “Ik heb dus volop kunnen genieten van 
mijn prinsschap, tot en met de avond van aftreden. 
En eigenlijk nog steeds. Minder geniet ik van de 
coronamaatregelen. We waren gewend als groep 
te trainen, voorlopig moeten we ons individueel 
klaarstomen voor Alpe d’HuZes. Van uitstel komt 
geen afstel, ik ben er volgend jaar absoluut weer bij. 
Corona verandert niets aan het doel waarom ik me 
dit jaar ingeschreven had!”

In verband met de 1,5 meter afstand, op deze foto alleen de 
jongste leden van Team Up, bij wie het enthousiasme voor 
Alpe d’HuZes er vanaf spat

Klaar voor een verfrissende slok uit de speciale bidon die 
Dennis Meder niet alleen zal herinneren aan het jaar van 
zijn prinsschap, maar ook aan het jaar van uitstellen van 
Alpe d’HuZes

BIJZONDER 
VERHAAL

BIJZONDER 
VERHAAL

ACTIEPAGINA

ACTIEPAGINA
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https://www.opgevenisgeenoptie.nl/overzichtbijzondereverhalen
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/erik-rack-------up----
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/dennis-i--team-raadgek--deze-tour-fiets-ich-neet-allein
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/team-up
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/dennismeder


ONDERZOEKER
Alpe d’HuZes is de grootste geldwerver voor KWF Kankerbestrijding. KWF selecteert de onderzoeken waaraan 
dit geld wordt uitgegeven. De thema’s zijn: Ambitie (stimuleren van jong talent, Bas Mulder Award), Nieuwe 
ontwikkelingen en het ‘Hermannetje’ (een duwtje in de rug voor lopend onderzoek).

> PAG. 5

mensen zijn elders ingezet en 
straks kunnen minder mensen in 
het laboratorium werken vanwege 
de anderhalve meter afstand. 
Maar… nu de labs weer langzaam 
opengaan, wordt er ook ’s avonds 
en in het weekend gewerkt. Renske 
is bezig met een nieuwe aanvraag bij 
KWF, maar ook die heeft vertraging 
opgelopen. Dankzij de bemoedigende 
resultaten van het onderzoek naar 
baarmoederhalskanker wil ze het 
onderzoek uitbreiden naar anus- en 
vulva/schaamlipkanker.

Door de corona-epidemie lagen de 
bevolkingsonderzoeken naar borst-, 
darm- en baarmoederhalskanker 
stil. Het laatste wordt begin juli weer 
hervat, omdat er dan weer capaciteit 
in de zorg beschikbaar is voor 
vervolgonderzoek.

Als je thuis zelf een uitstrijkje zou 
kunnen maken, hoef je niet naar een 
huisarts en dat verlaagt de drempel 
om aan het bevolkingsonderzoek 
mee te doen. Er zijn nieuwe testen 
ontwikkeld waarmee op basis van 
het zelf afgenomen materiaal direct 
voorspeld kan worden wie er een 
risico heeft op de ontwikkeling van 
baarmoederhalskanker en wie niet. 
Dat zal niet alleen de deelname aan 
het bevolkingsonderzoek verhogen, 
maar ook zorgen dat vrouwen 
niet onnodig doorgestuurd en 
onderzocht hoeven te worden. Niet 
alle afwijkingen in een uitstrijkje 
leiden namelijk tot kanker. Dat alles 
voorkomt een hoop stress, want een 
groot deel van de vrouwen behoeft 
geen nader onderzoek.

INDRUK
Toen Renske er in 2017 toch was, 
reed ze op donderdag drie keer 
mee omhoog. De week maakte veel 
indruk op haar, ze raakte er thuis en 
op haar werk niet over uitgepraat. 
“Al fietsend de Alpe op werd voor 
mij heel duidelijk, ook voor ons 
onderzoekers is opgeven geen optie.” 
De emoties, de verbondenheid en de 
verhalen van deelnemers inspireren 
en motiveren haar nog steeds. Man, 
dochter, een collega-onderzoeker, 
een vriend, dit jaar zouden ze met z’n 
vijven meedoen aan Alpe d’HuZes.

Het onderzoek heeft door de corona-
uitbraak vertraging opgelopen: 
de laboratoria sloten half maart, 

Sinds zo’n vijf maanden weten 
we allemaal wat een virus is en 
hoe gevaarlijk dat kan zijn voor je 
gezondheid. Renske Steenbergen, 
hoogleraar Experimentele Pathologie 
bij het Amsterdam UMC, onderzoekt 
al meer dan 25 jaar een ander virus: 
het humaan papillomavirus (HPV), dat 
met name baarmoederhalskanker 
kan veroorzaken. Daar is een 
vaccin voor ontwikkeld waar sinds 
2009 pubermeisjes mee worden 
gevaccineerd, zodat ze, als ze 40, 50 
jaar zijn, geen baarmoederhalskanker 
zullen krijgen. Omdat niet alle meisjes 
zich laten vaccineren, worden per 
2021 ook jongens gevaccineerd om 
verspreiding van het virus tegen te 
gaan. HPV is niet alleen veroorzaker 
van baarmoederhalskanker (800 
nieuwe patiënten per jaar), maar ook 
van anuskanker, peniskanker, vulva/
schaamlipkanker, vaginakanker en 
hoofd-/halskanker. Ieder jaar krijgen 
zo’n duizend vrouwen en vijfhonderd 
mannen kanker door het HPV-
virus. Deze zouden door het vaccin 
voorkomen kunnen worden.

ZELFTEST
Doel van Renskes onderzoek 
is het verbeteren van het 
bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker en deelname 
aan dat bevolkingsonderzoek te 
vergroten. Hiervoor kreeg Renske in 
2017 een bijdrage van Alpe d’HuZes 
als Unique High Risk Project. Op de 
geldbestedingsavond van dat jaar 
sprak Renske over dit onderzoek. 

OOK VOOR ONDERZOEKERS IS OPGEVEN GEEN OPTIE!

“DEELNAME AAN ALPE D’HUZES INSPIREERT 
EN MOTIVEERT MIJ VOOR M’N ONDERZOEK”

Renske Steenbergen
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behandeling met het nieuwe middel 
nivolumab (immunotherapie). Ik 
hoop dat mijn lichaam positief 
reageert. Dan is Alpe d’HuZes 2021 
voor mij een realistische nieuwe 
stip op de horizon!“

hardlopend deelnemen en dochter 
Jinke als vrijwilliger. Marlies: “Die 4e 
juni 2020 was voor mij een stip op 
de horizon, een doel om naartoe te 
leven en voor te trainen!”

WARM BAD
De kick-off bijeenkomst in januari 
en de spinningtraining met alle 
2climb2raise-teams was een 
mooi begin. “Prachtig om daaraan 
deel te kunnen nemen, het 
spreekwoordelijke warme bad. 
Een hechte groep van enerzijds 
mensen die niet zelfstandig de 
Alpe d’Huez kunnen beklimmen 
en anderzijds de captains en 
begeleiders van 2climb2raise die 
dat toch mogelijk maken. Helaas 
gooit het coronavirus nu roet in het 
eten en schuift Alpe d’HuZes door 
naar 2021. Hopelijk kunnen we 
in het najaar met deze geweldige 
groep mensen de voorbereidingen 
voortzetten.”

2021
Marlies blijft zoeken naar mogelijke 
behandelingen. “Ik neem sinds 
april deel aan de TONIC-studie 
in het Antoni van Leeuwenhoek, 
een onderzoek naar een nieuwe 
behandeling voor patiënten 
met uitgezaaide triple negatieve 
borstkanker bij wie de behandeling 
met chemotherapie niet meer 
werkt. Deze studie, geleid door 
dr. Marleen Kok, onderzoekt de 
werking en effectiviteit van een 

“Tja”, zegt Marlies, “zo’n nabrander 
verwacht je niet na 13 jaar. 
Helaas reageerde ik niet op de 
chemokuur (paclitaxel), maar met 
behulp van capecitabine-tabletten 
stabiliseerde mijn situatie tot 
februari van dit jaar.”

GELD VOOR ONDERZOEK
De overtuiging dat er nog genoeg 
is om voor te leven is net als 13 
jaar geleden - onderdeel van 
Marlies’ overlevingsstrategie. “Ik 
wil het leven nog niet loslaten en 
zet mijn schouders eronder. Ik 
ervaar nu hoe belangrijk het is 
dat er kankeronderzoek wordt 
gedaan. Misschien biedt het mij 
nog kansen. Zo niet, dan leidt dit 
hopelijk in de toekomst tot goede 
behandelmethoden voor anderen. 
Maar veel geld om wetenschappelijk 
onderzoek uit te voeren is zeker 
nodig!”

2CLIMB2RACE
Door deel te nemen aan Alpe 
d’HuZes wil Marlies haar steentje 
bijdragen om geld in te zamelen 
voor kankeronderzoek. Via 
haar werk en kennissenkring 
was ze bekend met de stichting 
2climb2raise. Zij zorgen ervoor 
dat (ex)kankerpatiënten achter 
op een tandem de berg kunnen 
beklimmen. Met captain Natasja 
Nobel en begeleider Frank van den 
Bosch zou Marlies op 4 juni deze 
uitdaging aangaan. Man Jimmy zou 

2021, EEN NIEUWE STIP OP DE HORIZON?

BIJZONDER

KWF-ONDERZOEK

BIJZONDER 
VERHAAL 

2CLIMB2RACE

ACTIEPAGINA

Marlies Venema-Schraa

Op 36-jarige leeftijd kreeg Marlies Venema-Schraa in 2006 borstkanker. 
Dat was schrikken. Voor haarzelf, maar ook voor haar man Jimmy en 
hun drie jonge kinderen, Allard (6), Jorik (4) en Jinke (1). Gelukkig sloeg 
de behandeling aan en na enkele maanden was Marlies volledig terug 
in haar rol als echtgenote, moeder, zus, vriendin en collega. Jaar op jaar 
bevestigden de controles dat de kanker was verslagen. Tot mei 2019. De 
kanker bleek terug, uitgezaaid naar botten en lever.

https://www.kwf.nl/onderzoek/dit-onderzoek-maken-we-mogelijk/hoopgevende-resultaten-nieuwe-behandeling-borstkanker
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/2climb2raise-geeft-kankerpati--nten-vertrouwen
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/MarliesVenema11149
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SPONSOREN
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. Het 
coronavirus, dat het doorschuiven van Alpe d’HuZes 
naar 2021 tot gevolg heeft gehad, raakt de economie 
op een ongekende wijze. Wij wensen onze sponsoren 
kracht, sterkte en vasthoudendheid om door deze 
economisch moeilijke tijd te komen!



WAT NU, JUIST NU
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ACTIEPAGINABIJZONDER 
VERHAAL

DUBBEL GEVOEL
Dat Alpe d’HuZes dit jaar werd afgelast was voor Jos de 
Leeuw geen verrassing. Toch zet Jos vraagtekens bij wat 
nu in de wereld gebeurt: “Plots is van overheidswege veel 
geld beschikbaar om het coronavirus te verslaan, terwijl 
jaarlijks ook wereldwijd tien miljoen mensen aan kanker 
sterven. Maar voor onderzoek om kanker te overleven zijn 
wetenschappers afhankelijk van donaties, bijvoorbeeld via 
Alpe d’HuZes. Ik blijf trainen en met mijn kookkunsten haal 
ik nog geld binnen. En dan loop ik maar in 2021 de berg op.

Jos steekt vandaag kaarsen aan in het Bamberger 
Bruderwald, zijn oefenterrein voor Alpe d’Huzes

ACTIEPAGINA

ACTIEPAGINA

BIJZONDER 
VERHAAL

BIJZONDER 
VERHAAL

KAARS VOOR MIJN LEUKOMAATJE
“Ik vond het niet heel erg dat Alpe d’HuZes werd 
uitgesteld”, geeft Bauke Miedema toe. “Ik was nog aan 
het opkrabbelen van mijn stamceltransplantatie, trainen 
zat er nog niet in. Blij dat ik weer 100% aan het werk ben, 
vanuit huis, vanwege het coronavirus. Vorig jaar heb ik, 
met een lage weerstand door mijn behandelingen, al 
kunnen wennen aan het thuiszitten. Op 4 juni steek ik 
een Alpe d’HuZes-kaars op, voor mijn leukomaatje Piet 
Beentjes. Helaas is hij op 10 april overleden, pas 73 jaar 
oud. Zijn nagedachtenis is voor mij een extra motivatie 
om volgend jaar de berg te beklimmen!”

DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT
Janny Kanters ondervond als zzp’er direct de gevolgen 
van het coronavirus: ze verloor haar werkopdracht. Niet 
leuk, maar ze is gezond en dat is het belangrijkste in 
deze tijd. Helemaal omdat ze longpatiënt is.

In 2018 moest Janny haar deelname uitstellen, net als 
in 2019, toen haar moeder net was overleden. In 2020 
wilde ze alsnog de berg op, voor haar moeder en al 
die anderen. Maar ook dit jaar gaat niet door; toen dat 
bericht kwam, kwamen ook de tranen.

Driemaal is scheepsrecht: op 3 juni 2021 loopt Janny de 
Alpe d’Huez op!

Bauke (links) en zijn onlangs overleden leukomaatje Piet 
Beentjes

Janny: “Op 4 juni steek ik een kaarsje aan voor haar en al die 
anderen, want dichter bij de hemel kom ik nu niet.”

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/josleeuw
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/jos-de-leeuw--maak-ervan-wat-je-ervan-kunt-maken
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/baukemiedema
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/jannykanters
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/bauke-miedema--we-kunnen-heel-veel--maar-er-is-nog-veel-geld-nodig
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/janny-kanters--ze-zal-bij-me-zijn--want-dat-is-ze-altijd
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WE KIJKEN UIT NAAR VOLGEND JAAR

FRANKRIJK

HET IS LEEG IN BOURG D’OISANS EN ALPE D’HUEZ

André Salvetti, aftredende burgemeester van Bourg d’Oisans en 
ambassadeur van Alpe d’HuZes in Frankrijk:  “Het is een verstandige 
beslissing. Uitstel naar begin september had een knipoog naar de 
geschiedenis kunnen zijn, want het was in deze periode, in 2005, dat 
de oprichting van deze uitdaging plaatsvond. Destijds klommen 6 
Nederlandse vrienden met een zieke vriend de berg op. We blijven onze 
Nederlandse vrienden steunen, zoals we dat sinds 2008 doen.”

Jan Verhagen, met zijn vrouw 
Ria eigenaar van restaurant La 
Romanche en Chalet Carpe Diem 
in Le Bourg d’Oisans, en mede-
organisator van het eerste uur van 
Alpe d’HuZes, vertelt dat ze vol 
enthousiasme in het najaar van 
2019 met de lokale bestuurders en 
instanties begonnen waren aan de 
voorbereidingen van een nieuwe 
editie van Alpe d’HuZes. Niets wees 
erop dat 2020 ook voor hun regio 
een zomer zou worden zonder 
evenementen en dus ook zonder 
Alpe d’HuZes. Inmiddels is het
eind mei en zouden zij nu de 
eerste Nederlandse gasten en 
organisatoren van Alpe d’HuZes al 
hebben verwelkomd.

Jan verwoordt het gevoel dat 
de mooiste week van het jaar 
niet doorgaat als “leeg”: “Leeg 
voor iedereen die hier (in-)direct 
met toerisme te maken heeft. 
Want buiten dat ons prachtige 
evenement hier commercieel erg 
interessant is, is Alpe d’HuZes 
voor de bewoners, ondernemers 
en bestuurders toch vooral het 

“WE BLIJVEN ONZE VRIENDEN STEUNEN”

Jan Verhagen en dochter Rochelle (redactrice magazine)

mooiste en indrukwekkendste 
evenement, waar de warmte en 
liefdadigheid ieder jaar weer vanaf 
spat. Le Bourg d’Oisans, Alpe 
d’Huez en de dorpen daaromheen 
hebben ons evenement in hun hart 
gesloten. Ook hier kijkt iedereen 
uit naar de Alpe d’HuZes-week; het 
enthousiasme, de menselijke factor, 
het ongelooflijk hoge bedrag, het 
indrukwekkend aantal keren dat de 
berg beklommen wordt, de strakke 
organisatie, de discipline van de 
deelnemers, de lach en de traan, de 

gedrevenheid en de enorme inzet 
van vrijwilligers …”

“Alpe d’HuZes, deelnemers, 
organisatie, sponsors, vrijwilligers 
en supporters: wij missen jullie dit 
jaar enorm en kunnen niet wachten 
om jullie volgend jaar weer in onze 
armen te sluiten om er samen met 
zijn allen weer een schitterende 
week van te maken in onze mooie 
omgeving!”
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100% VRIJWILLIGERS

VRIJWILLIGERS

DE GLR-STUDENTEN WILLEN HUN EIGEN STEENTJE BIJDRAGEN
Sinds 2016 is Robin Metselaar betrokken bij Alpe d’HuZes als vaste 
vrijwilliger in de rol van finish-entertainer. Toen hij hoorde dat de 
samenwerking met een grafische school zou stoppen, zag hij zijn kans. 
Samen met drie collega’s van het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) stelt 
hij elk jaar een team samen voor Alpe d’HuZes. Ook dit jaar, waaronder 
twee vormgevers en redactieleden voor het Magazine Alpe d’HuZes.

Je kunt als student niet zo maar mee. Je moet eerst een opdracht 
uitvoeren om te laten zien wat je in huis hebt. Op basis daarvan krijg je te 
horen of je mee mag. Demi en Cliff mochten mee voor de vormgeving en 
Ilse en Sanne voor de redactie.

“BIJ DIT EVENEMENT WEEGT NOG IETS EXTRA MEE”
Het is tof voor op je cv en in je portfolio, bovendien is het in het buitenland. 
Maar dat is niet de belangrijkste reden waarom de studenten zich 
hadden opgegeven voor dit evenement. Hier weegt nog iets extra mee. 
Iedereen kent wel iemand in z’n omgeving die te maken heeft (gehad) 
met kanker. Het brengt hele zware en verdrietige momenten met zich 
mee. Op deze manier kunnen ze hún steentje bijdragen aan het gevecht 
voor een wereld zonder kanker, dát is voor de meeste studenten de 
grootste motivatie. 

PLANNEN VOOR VOLGEND JAAR
Dat het evenement dit jaar helaas is afgelast wegens de coronapandemie 
zagen de studenten ook aankomen, maar ze snappen het besluit. Als het 
plan is om volgend jaar met hetzelfde team vanuit het GLR de berg op te 
gaan, willen ze graag alsnog mee, mits de studie het toelaat ...

Demi Drost

Sanne Hoogerheide

Robin Metselaar

De Alpe d’HuZes-organisatie bestaat alleen uit vrijwilligers. Iedereen 
die z’n steentje bijdraagt doet dat 100 procent vrijwillig. Mét elkaar en 
voor elkaar maken vrijwilligers Alpe d’HuZes tot een succes!
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onder de top een vrouw inhaalde. 
Ze zat huilend op de fiets. Drie 
maanden ervoor had ze haar man 
verloren aan kanker, nu voelde ze 
zich schuldig dat ze niet eens één 
keer de berg op kon rijden terwijl 
haar man zo hard gestreden had 
tegen zijn ziekte. Robert hielp 
haar naar boven, zíj had haar 
man gesteund tijdens zijn ziekte, 
nu zou hij haar steunen. Boven 
aangekomen, viel de vrouw in de 
armen van haar familie, Robert 
begon aan de afdaling. Hij heeft 
haar nooit meer gezien. Maar 
Robert besefte: “dit is waar het om 
gaat, je doet het samen, je kunt iets 
voor een ander doen.”

BETERE KWALITEIT VAN LEVEN
Vijf jaar geleden kreeg Robert 
melanoom en in hetzelfde jaar 
kreeg zijn vrouw Karin borstkanker,

Nu déze Tocht niet gereden kan 
worden, gaat de Tocht op 4 juni van 
Hardenberg rond het IJsselmeer, 
300 kilometer, rekening houdend 
met de richtlijnen van het RIVM. 
“Opgeven is geen optie, zeker nu 
niet” is het nieuwe motto.

JE KUNT IETS VOOR EEN ANDER 
DOEN
Eén van de drijvende krachten 
achter het team is Robert Prins. 
In 2017 deed hij met zijn vrouw 
mee aan Alpe d’HuZes. Hij zag het 
evenement vooral als sportieve 
uitdaging, zijn doel was dan ook zes 
keer omhoog. Maar ... de afdaling 
midden in de nacht en de start 
om 4.30 uur maakten enorm veel 
indruk op Robert, zó bijzonder. Zijn 
volgende beklimmingen gingen 
steeds sneller, hij was in vorm. Tot 
hij in de laatste klim een kilometer 

DE TOCHT VAN GEWOON DOEN: “OPGEVEN 
IS GEEN OPTIE, ZEKER NU NIET.”

BIJZONDER

beiden begin dertig. Tijdens een 
controleafspraak besprak hij met 
de net iets oudere oncologisch 
chirurg wat je nou kon doen met het 
geld dat opgehaald werd door Alpe 
d’HuZes. Het leek Robert zo weinig, 
omdat sommige behandelingen 
ontzettend duur zijn. “Je kunt er 
heel veel mee”, antwoordde de 
arts, “het geld is voor onderzoek, 
voor een betere kwaliteit van 
leven. Bijvoorbeeld, een betere 
behandeling voor jouw melanoom, 
waardoor jij niet vanaf je 32e met 
een steunkous hoeft te lopen.”

Het team van De Tocht van 
Gewoon Doen heeft al véél geld 
opgehaald, en dat blijven ze 
doen. Want volgend jaar wordt 
het oorspronkelijke plan van de 
ondernemers en de wethouder 
met Economie en Gezondheid in 
de portefeuille wél uitgevoerd.

Robert en Karin Prins

WEBSITE

Zeventien Hardenbergse ondernemers en één wethouder waren van 
plan van Hardenberg naar Alpe d’Huez te fietsen en aan te komen op 
4 juni, 1200 kilometer in zes dagen: de Tocht van Gewoon Doen, want 
“soms moet je niet nadenken en de uitdaging gewoon aangaan, Gewoon 
Doen dus”, zegt Erik Smelt, “als ondernemer maar ook als individu moet 
je uitdagingen aangaan, doelen stellen en grenzen verleggen, alleen dan 
kun je iets bereiken en realiseren.”

https://www.tochtvangewoondoen.nl
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d’HuZes. Dieke: “Ik heb een nieuwe 
mountainbike gekregen en ben met 
papa gaan oefenen.” Evi heeft echte
wandelschoenen gekregen. “Heb 
je ook wel nodig voor zo’n lange 
wandeling van 13 kilometer 
bergop”, vindt Evi. “Samen met 
mama probeer ik te wennen om die 
afstand te moeten lopen.”

ANS KOPS MEMORIAL
Van Michaels deelname in 2019 
herinnerden Evi en Dieke zich dat 
er ook geld ingezameld moest
worden. Ze waren daarmee al 
aardig op weg, gesteund door 
hun schoolvriendinnen, toen het 
coronavirus roet in het eten gooide. 

“Ik zou vorig jaar niets eens mee 
hebben kunnen gaan”, zegt Evi, nu 
12 jaar oud. “Ik was op schoolkamp. 
Tussen alle kampactiviteiten door 
heb ik af en toe de Alpe d’HuZes-
app gecheckt om te kijken hoe papa 
en mama het deden. Hartstikke 
stoer dat papa twee keer omhoog is 
gefietst en mama één keer omhoog 
is gelopen.” Dieke, nu 10 jaar oud, 
volgde thuis naast oma Ineke op 
de bank de tv-uitzending van Alpe 
d’HuZes. Daar was een filmpje 
waarin Michael geïnterviewd werd 
over hoe hij aankijkt tegen het 
leven met kanker. “Gaaf dat je 
papa zo groot op televisie is”, zegt 
Dieke. “En dat hij ons schatten van 
dochters noemde!”

VOORBEREIDING
Wat begon als een gezellig maar 
uitdagend familie-uitje kreeg 
in september nog een diepere 
betekenis. Op 70-jarige leeftijd 
overleed oma Ans. Vorig jaar was 
ze nog in Frankrijk. Kanker of niet,
juist daar wilde ze bij zijn om zoon 
Michael te ondersteunen. Voor 
haar willen Evi en Dieke in het
bijzonder naar de top van de Alpe 
d’Huez. “Maar ook voor papa en 
opa Wim, die ruim tien jaar
geleden aan kanker overleed”, 
voegen Evi en Dieke toe. Ze zijn zich 
ervan bewust dat er getraind moet 
worden om mee te doen met Alpe 

NAAR DE TOP VOOR OMA ANS

KINDEREN

Jammer dat daardoor het 
inzamelen stil kwam te liggen. 
Maar in 2021 gaan ze er weer 
vol tegenaan. Met Karlijn en 
Michael zijn ze van plan om 
in het voorjaar de ‘Ans Kops 
Memorial’ te organiseren. Ze 
hebben al ruchtbaarheid gegeven 
aan het event. De belofte dat er 
lekkere hapjes zullen zijn, een 
tombola wordt gehouden en dat 
bezoekers op de Tacx een stukje 
van de Alpe kunnen fietsen, 
heeft veelbelovende reacties 
opgeleverd. De bedoeling is dat 
alle bezoekers die op de Tacx 
stappen samen één keer de Alpe 
beklimmen.

Dieke op haar fiets en Evi met haar ingelopen wandelschoenen. Getraind om 
de Alpe te bedwingen, nu de Bredase vorm een jaartje vasthouden.

Op 6 juni 2019 volgden Evi en Dieke Kops vanuit Breda hoe hun vader Michael en moeder Karlijn de Alpe 
d’Huez bedwongen. De enthousiaste verhalen waarmee zij uit Frankrijk terugkwamen bleken aanstekelijk te 
werken. Het besluit werd genomen: ‘in 2020 gaan we met zijn viertjes’. Evi en Dieke dachten ‘als je dan toch in 
Frankrijk bent, kun je net zo goed actief aan Alpe d’HuZes deelnemen’. En dus startte Dieke de voorbereidin-
gen om met Michael per fiets de berg te beklimmen. Evi koos ervoor om met Karlijn lopend de uitdaging aan 
te gaan. Ze maken deel uit van het team Knokploeg 2.020.

KNOKPLOEG2.020 MICHAEL KOPS

DIEKE KOPS EVI KOPS

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/knokploeg2020
https://www.youtube.com/watch?v=-3ysUCmuTH4
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/DiekeKops9005/alpe-dhuzes-2020
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/EviKops9006/alpe-dhuzes-2020
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ACTIEPAGINABIJZONDER 
VERHAAL

IN 2021 TOPFIT NAAR DE TOP!
“Eind februari vond mijn tweede stamceltransplantatie 
plaats”, vertelt Wout Theuws. “Mijn broer Kees was 
donor, een 100% match. Doel van de transplantatie is 
om mijn weerstand tegen kankercellen te vergroten, via 
zijn stamcellen. Mijn weerstand wordt laag gehouden 
en de productie van eigen stamcellen wordt stilgelegd 
zodat de donorcellen hun dingetje kunnen doen. Lage 
weerstand betekent strikte quarantaine, zeker in 
coronatijd. Regelmatige controles wijzen uit dat het de 
goede kant op gaat. Ik heb thuis mijn eigen fitnessruimte 
om te trainen. Jammer dat we dit jaar niet naar Frankrijk 
kunnen, in 2021 ben ik er weer bij, topfit!”

Een trotse stamceldonor Kees (l), op gepaste anderhalve 
meter van broer Wout

ACTIEPAGINABIJZONDER 
VERHAAL

MIJN ALTERNATIEF VOOR ALPE D’HUZES
“Sint-Oedenrode was een coronabrandhaard, maar het virus 
is aan onze familie en vrienden voorbijgegaan”, zegt Laura 
opgelucht. “Door dat rotvirus heb ik wel mijn trouwplannen 
moeten uitstellen. Als enige verplichting had ik ‘thuisblijven’. 
Lukt best met drie kleine kinderen als je in het buitengebied 
woont en het weer goed is. Ik had een sponsorloop staan, 
opbrengst voor Alpe d’HuZes. Volgend jaar dan maar. De 
virtuele Alpe d’HuZes kijk en luister ik later wel terug. Mijn 
lichaam was voorgeprogrammeerd op het leveren van een 
prestatie. Dat wordt op 4 juni een wandeling in de natuur, 
rekening houdend met de coronamaatregelen!”

ACTIEPAGINABIJZONDER 
VERHAAL

GELUK BIJ EEN ONGELUK
Fietsen zat er voor Manon dit jaar helaas niet in, door 
complicaties van een nare val. “Maar ik heb nog een paar 
benen om te lopen en dat was dan ook de bedoeling. Tot 
corona er tussenkwam ... vreselijk natuurlijk, maar ieder 
nadeel heeft zijn voordeel, als ik dat zo mag zeggen: 
hopelijk kan ik volgend jaar wél weer op de tandem! 
Donderdag 4 juni zitten wij gekluisterd aan Radio Alpe 
d’HuZes en het laatste uurtje op de tandem voor de 
virtuele saamhorigheidsklim. Die willen we niet missen!”

Manon en Jan de Vos: “Onze donateurs zijn kanjers! Niemand 
heeft z’n donatie teruggevraagd.”

Laura van Raaij

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/WWWwouttheuwseu
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/wout-theuws--als-het-pijn-doet--niet-opgeven
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/LauraRaaij
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/laura-van-raaij--in-trouwjurk-de-berg-op--want-dichter-bij-de-hemel-kom-ik-niet
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/manondevos-vanleemput
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/manon-de-vos--alpe-d--huzes-is-voor-mij-het-beste-medicijn
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ALPE D’HUZES FILIPPINEPUZZEL 2020

VOLWASSENEN

Door de coronamaatregelen zitten we meer thuis dan we misschien 
zouden willen. En wat blijkt: de puzzel is herontdekt! De handel in 
legpuzzels, kruiswoordpuzzels, sudoku’s, enz. heeft geen last gehad 
van het virus, integendeel! Voilà, in deze speciale uitgave van het Alpe 
d’HuZes Magazine een filippinepuzzel.

ZO WERKT DE PUZZEL
 
In het eerste deel van deze puzzel wordt gevraagd naar 31 woorden/
begrippen. Die woorden/begrippen zijn hieronder beschreven. Parate 
Alpe d’HuZes-kennis is handig, dan hoef je niet alles op te zoeken. Maar 
kom je er niet uit, dan kun je alle antwoorden vinden op de website 
van Alpe d’HuZes, in de Alpe ‘HuZes Magazines van 2019 of zelfs in 
deze speciale uitgave. Tussen haakjes is aangegeven uit hoeveel letters 
het gevraagde woord/begrip bestaat. Als een antwoord uit meerdere 
woorden bestaat, dan is dat herkenbaar aan een komma.
Verder: IJ is 1 letter/vakje. Elk vakje is genummerd.

Breng vervolgens elke letter uit het bovenste deel naar het gelijk 
genummerde vakje in het tweede deel. Het eindresultaat is een zin die 
alles te maken heeft met Alpe d’HuZes 2020.

Je kunt zowel deze tekst (inclusief de 31 vragen) als het puzzeldiagram downloaden. Even printen en aan de slag. 
Veel puzzelplezier!

DOWNLOAD PUZZEL

DOWNLOAD DIAGRAM

https://d21kqprls7cqow.cloudfront.net/db5adc175f106e729ef9c94189925b43.pdf
https://d21kqprls7cqow.cloudfront.net/ee98c7ab3b323bed306993ad946b5c9e.pdf
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SPONSOR
Bouwmaatschappij Verwelius – opgericht in 1955 – is door de jaren heen 
gegroeid naar een gerespecteerd ontwikkelaar, bouwer, belegger en beheerder. 
Verwelius is al jaren een actieve sponsor van Alpe d’HuZes. In 2019 maakte 
Gerrit Verwelius, die in 2018 het stokje van vader overnam, samen met zijn 
moeder, twee zussen en veel vrienden, Alpe d’HuZes mee. Het resultaat: Een 
grote sponsorbijdrage aan Alpe d’HuZes, dankzij de donateurs!

De sponsorovereenkomst past 
in de visie van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen van 
Verwelius. Van die visie zijn ook de 
medewerkers doordrongen. Samen 
met Armada Music zijn maar liefst 
7 teams op de been gebracht die 
samen een miljoen euro bij elkaar 
wilden fietsen en lopen. Verwelius 
ondersteunt de teamleden door 
uitgebreide trainingsfaciliteiten 
ter beschikking te stellen en 
diverse clinics te organiseren. 
Sjuul Stappers, algemeen adjunct-
directeur bij Verwelius, is een van 
de deelnemers namens Verwelius.

BELOFTE MAAKT SCHULD 
“Dat heeft een bijzondere reden”, 
licht Sjuul toe. “Verleden jaar 
overleed mijn vader, na vijfenhalf 
jaar met verschillende vormen van 
kanker te hebben moeten leven. 
Als gezin hebben we pieken en 
dalen meegemaakt. Mijn vader 
bleef telkens hoop houden op een 
goede afloop, hij was van nature 
positief gestemd. Maar met de 
tijd werd de wereld om hem heen 
steeds kleiner en waren het juist 
de kleine dingen waar hij nog van 
kon genieten. Gelukkig vond hij 
veel steun bij zijn familie, vrienden, 
collega’s en kennissen. Het gevoel 
van machteloosheid was groot, 
maar ik heb hem beloofd mij 
te zullen inzetten en de Berg te 
beklimmen, in de hoop dat kanker 
(door de donaties) ooit een ‘griepje’ 
wordt. Belofte maakt schuld. De 
donatiebox die tijdens zijn uitvaart 
in de aula stond is ruim gevuld. 
Dank aan al mijn donateurs, mede 
namens mijn vader!”

PETJE AF
En toen werd Alpe d’HuZes 2020 
uitgesteld naar 2021. “Begrijpelijk”, 
vindt Sjuul. “Vooralsnog zijn de 
economische gevolgen van alle 
maatregelen rond het coronavirus 
voor Verwelius beperkt gebleven. 
Maar als ik zie waartoe de zorg in 
Nederland tijdens deze crisis in 
staat is, doet mij dat terugdenken 
aan de ziekteperiode van mijn 
vader. We hebben vijfenhalf jaar 
lang mogen ervaren hoe we als 
gezin ondersteund werden om 
die periode voor mijn vader zo 
aangenaam mogelijk te maken. Ik 
deed toen al mijn petje af voor al 
die zorgmedewerkers, ik doe het nu 
weer. Hopelijk krijgen deze mensen 
ook de beloning die ze verdienen 
voor al dat goede werk!”

DUBBELE VOORBEREIDINGSTIJD, 
HOGERE DONATIEOPBRENGST
Alpe d’HuZes 2020 mag dan 
wel uitgesteld zijn, de leden 
van de #WeArmada/Verwelius-
teams zijn zich ervan bewust 
dat ze zich niet alleen een jaar 
langer kunnen voorbereiden  op 
hun beklimmingen, het is ook 
de bedoeling dat ze een hoger 
donatiebedrag ophalen. “Ja, zo 

werkt dat”, licht Sjuul toe, “ook al is 
dat misschien niet zo gemakkelijk 
gezien de economische malaise 
waarin bedrijven en mensen door 
het coronavirus terecht gekomen 
zijn. Maar we gaan ervoor!”

SAMEN STERK
Dat Verwelius samen met Armada 
Music – ook sponsor van Alpe 
d’HuZes – een aantal teams aan 
de start brengt is te danken aan 
de hechte vriendschap tussen 
Gerrit Verwelius en Maykel Piron, 
CEO van Armada Music.

WEBSITE 
VERWELIUS

ACTIEPAGINA

Sjuul Stappers

VERWELIUS: BOUWEN AAN 
EEN WERELD ZONDER KANKER

http://verwelius.nl/
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/SjuulStappers/alpe-dhuzes-2020
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Mascha en Laura stralen een 
enorme energie en levenslust uit, 
ondanks alle tegenslagen in het 
gezin. Sanne en haar vriend kijken 
positief naar de toekomst.

Mascha zou voor het eerst 
meedoen aan Alpe d’HuZes, haar 
doel: drie keer (hard)lopend de 
berg op. Haar negen teamgenoten 
zouden gaan fietsen. “Jammer dat 
het dit jaar niet gaat lukken”, zegt 
Mascha, “maar het geeft nu ook 
wel rust en volgend jaar mag Sanne 
mee als supporter.”

HET HUISHOUDEN STAAT OP 
Z’N KOP
Een paar maanden geleden lukt het 
zus Sanne (17 jaar) niet om uit bed 
te komen, zoveel pijn heeft ze. In het 
ziekenhuis blijkt dat ze het Ewing-
sarcoom heeft, een agressieve, 
zeldzame botkanker, die vooral bij 
kinderen en jongeren voorkomt. 
Gelukkig zijn er geen uitzaaiingen. 
De behandeling bestaat uit zes 
chemokuren van zeven uur, om 
de tweeëneenhalve week. In de 
tussentijd woont ze gewoon thuis. 
Daarna volgen waarschijnlijk een 
operatie en bestralingen, waarna 
weer chemokuren. Om later 
toch kinderen te kunnen krijgen, 
wordt bij Sanne een eierstok 
veiliggesteld en ingevroren. De 
vijfjaarsoverlevingskans van het 
Ewing sarcoom is 60 tot 75%. Haar 
testen op het BRCA2-gen wordt 
uitgesteld.

Het huishouden staat aardig op z’n 
kop: Mascha werkt tijdelijk niet en 
wijkt niet van Sannes zijde. Sannes 
vriend woont bij Mascha en John 
in, Laura doet de boodschappen. 
Broer Roy moest, toen hij ziek werd 
(corona?), drie weken uit huis. Alles 
om de kans op besmetting voor 
Sanne zo klein mogelijk te houden.

Roy (18 jaar) is inmiddels ook getest 
en blijkt ook drager van het BRCA2-
gen. De kans dat hij borstkanker 
krijgt is gestegen naar 7% (‘normaal’ 
0,1%) en de kans op prostaatkanker 
is nu 15% (‘normaal’ 7%).

Als ze 18 jaar is, laat ze zich testen 
en ze blijkt positief. De kans dat 
Laura borstkanker krijgt is nu 
60 tot 80% (‘normaal’13%) en de 
kans op eierstokkanker is nu 5 tot 
20% (‘normaal’ 1%). Als ze 25 jaar 
is, zal Laura haar borsten laten 
verwijderen en op haar 40 e haar 
eierstokken. Met haar ouders, 
Mascha en John, is alles goed 
bespreekbaar. John heeft zich in het 
begin erg schuldig gevoeld: “Je wilt 
dit je kinderen niet aandoen.” Laura 
wil graag zwanger worden, maar: “ik 
wil het foute gen niet doorgeven”. 
Dat betekent dat Laura een ivf-
behandeling krijgt met daaraan 
voorafgaand PGD. Een eicel (van 
Laura) wordt buiten de baarmoeder 
bevrucht, gecheckt op het BRCA2-
gen en als het gen niet aanwezig is, 
teruggeplaatst bij Laura. Helaas ligt 
de ivf-behandeling door de corona-
uitbraak stil. Ook de trouwdatum 
hebben Laura en Emiel uitgesteld 
en niet alleen vanwege corona.

BIJZONDER

ACTIEPAGINA 
MASCHA

ACTIEPAGINA 
TEAM

“JE WILT DAT JE KINDEREN EEN
ONBEZORGDE TIENERTIJD HEBBEN”
De wereld ligt voor je open als je 16 jaar bent: je zit op school, je hebt 
vriendinnen en een vriendje, Emiel. Maar dan blijkt dat je vader drager is 
van het BRCA2-gen en de kans dat jij dat ook hebt is 50%. Dat overkwam 
Laura (nu 21 jaar).

“IK WIL HET FOUTE GEN 
NIET DOORGEVEN”

Mascha & Team Brandweer IJsselland

Van boven naar beneden: Sanne, Roy 
en Laura

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/MaschaWestenberg/alpe-dhuzes-2020
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/teambrandweerijsselland
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ALPE D’HUZES KINDERREBUS 2020

KINDEREN

Half maart gingen de scholen dicht. Kinderen moesten thuisblijven. 
Geholpen door papa’s en mama’s gaven de Nederlandse juffen 
en meesters les via de computer. Zomaar spelen met vriendjes en 
vriendinnetjes ging ook ineens niet meer. Wel meer tijd voor gamen, 
tv-kijken, lezen en spelletjes doen. :)

Nederland heeft zo ook weer leren puzzelen. Daarom deze rebus, 
speciaal bedoeld voor kinderen. Maar natuurlijk mogen papa of mama 
helpen. Of kun je het alleen?

ZO WERKT DE REBUS
 
  • Kijk goed naar de plaatjes.
  • Lees goed wat er naast of onder het plaatje staat: daar staat wat
     je moet doen met de letters van ‘het ding’ dat op het plaatje staat.
  • Schrijf de oplossing in de lege regel onderaan de puzzelbladzijde.
  • Als je klaar bent, staat er een wijze spreuk.

De rebus kun je downloaden. Even printen en aan de slag.
Veel puzzelplezier!

DE REBUS IS HIER TE DOWNLOADEN

https://d21kqprls7cqow.cloudfront.net/4b6441c01eaf22b04024d111dd49d9e4.pdf
https://d21kqprls7cqow.cloudfront.net/4b6441c01eaf22b04024d111dd49d9e4.pdf
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Melanie Brand geniet van de kleine dingen en van 
elke dag.

ACTIEPAGINABIJZONDER 
VERHAAL

LEEF BIJ DE DAG
Melanie zag het aankomen, maar toch sloeg het bericht 
dat Alpe d’HuZes 2020 niet zou doorgaan, in als een 
bom. “Ik was zo verdrietig.” Met Melanie zelf gaat het 
gelukkig goed, maar klanten van de sportschool waar ze 
clubmanager is hebben COVID-19 opgelopen en hebben 
zelfs op de ic gelegen. Haar training lag op schema, en 
haar sponsors blijven haar steunen. COVID-19 heeft 
haar kijk op de wereld niet veranderd, maar heeft haar 
nogmaals duidelijk gemaakt dat ze bij de dag moet 
leven. “Ik weet niet hoe mijn volgend jaar eruitziet, maar 
in 2021 wil ik alsnog knallen!”

ACTIEPAGINA

ACTIEPAGINA

BIJZONDER 
VERHAAL

BIJZONDER 
VERHAAL

STEIL BLIJVEN LOPEN VOOR HET GOEDE DOEL
Irma en Janny zouden lopend de berg op gaan. Ze liepen 
iedere week een paar kilometer meer, en de loopband 
werd steeds steiler afgesteld. Natuurlijk waren ze 
teleurgesteld toen bekend werd dat het evenement dit 
jaar niet door zou gaan, maar: “met de gedachte dat 
opgeven geen optie is, bleven wij samen onze kilometers 
buiten lopen.”

Als de sportschool opengaat, gaan ze de steile loopband 
weer op. “De schoenen moeten blijven lopen voor het 
goede doel.” Het streefbedrag verhogen ze naar 3000 
euro, de donatieboxen mogen weer in de winkels staan 
en ze bedenken nieuwe acties: “doorgaan met geld 
inzamelen… hoe dan ook.”

PROOSTEN OP HET LEVEN
“Ik was volledig gefocust op 4 juni”, zegt Wilfred Kok. 
“Trainen, fysio, fit blijven. Tot duidelijk werd dat ik dit jaar 
níet de afgelopen jaren op de berg kon achterlaten. Mijn 
ziekte- en herstelperiodes hebben me leren relativeren. 
Ik kijk geen jaar meer vooruit.” Op 4 juni gaat Wilfred 
bewust werken. “Die dag en de vorige koersdagen spoken 
dan door mijn hoofd. Ze zijn voor mij de ankerpunten 
voor mijn progressie in een jaar. Als ik fit ben, ben ik in 
2021 van de partij. Om mijn dierbaren te gedenken, mijn 
ziektes achter me te laten en te proosten op het leven!”

Na alle tegenslag is Wilfred Kok eindelijk weer full-time als 
store manager actief

Janny (links) en Irma

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/melaniebrand
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/melanie-brand--laat-die-oproep-alsjeblieft-niet-liggen-
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/4ALL
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/WilfredKok/alpe-dhuzes-2020
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/irma-en-janny--team-4all--een-week-alpe-d---huzes--overweldigend-
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/wilfred-kok--je-ziekte-op-de-berg-achterlaten


> PAG. 19

STILLE KRACHT VOOR BRANDVEILIGHEID

VRIJWILLIGERS

Zijn werkzaamheden voor de 
veiligheidsregio Kennemerland 
zijn sinds de uitbraak van het 
coronavirus niet echt veranderd. 
Maar nu alle evenementen tot 1 
oktober zijn afgelast (waaronder 
Formule 1 op Zandvoort) beoordeelt 
Maurice vooral of terreinen voldoen 
aan de anderhalvemeter-maatregel 
en onder welke condities reizigers op 
Schiphol mogen worden toegelaten 
in Nederland.

Maurice vertelt over zijn begin bij 
Alpe d’HuZes: “In 2012 overleden 
kort na elkaar een aantal collega’s 
aan kanker. Ik deed met een paar

vrienden en collega’s mee aan de 
Ride for the Roses in Naaldwijk. Op 
de terugweg op de fiets grapten we 
dat we ook wel de Alpe d’Huez op 
konden.” Aldus geschiedde in 2013: 
twee teams van acht man en 80.000 
euro opgehaald.
Op de bezinningsavond ziet hij 
dat de beveiliging beter kan en in 
2014 komt hij bij team Brandweer 
(cluster Veiligheid), een jaar later 
als teamleider. Het team bestaat 
verder uit Edwin, Jos, Iris, Marco en 
Jitske. Allen werken bij de beroeps- 
of vrijwillige brandweer of bij een 
veiligheidsregio. Tijdens de week 
op de Alpe d’Huez houden ze zich 
bezig met veiligheidsrisico’s, van de 
gasfles voor de bouillon in bocht 
16 tot vluchtwegen in en rond het 
Palais des Sports. Gelukkig hebben 
ze nog nooit hoeven ingrijpen. 
De samenwerking met de Franse 

Maurice, vrouw Petra, dochter 
Bibianne en zoon Max zijn actief bij 
Alpe d’HuZes betrokken en fietsen

mee. Petra zit in team 
Catering. Max (nu 12 jaar) is 
supergemotiveerd voor het 
goede doel en bedenkt allerlei 
acties, die nu even op een laag 
pitje staan. Max vindt één keer 
omhoog niet meer genoeg. 
Succes in 2021, Maurice!

Stille kracht op de achtergrond, 
zo kun je Maurice Kaufmann om-
schrijven. Hij ziet alles, maar blijft 
bescheiden. In het dagelijks leven 
is Maurice senior medewerker 
brandveiligheid in Kennemerland 
en hij rijdt nog één dag in de week 
mee op de wagen. Voor Alpe d’Hu-
Zes is hij teamleider Brandweer.

Maurice met vrouw Petra, zoon Max 
en dochter Bibianne
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kenden zij en haar partner elkaar 
nog niet. Maar ze ziet wel wat het 
met hem gedaan heeft, en nog 
steeds doet. Ze weet dus hoe groot 
de impact is van kanker op het leven 
van degene die erdoor getroffen is, 
maar ook op het leven van de
nabestaanden. Echter, weten en 
beseffen zijn twee verschillende 
dingen. “De wetenschap was er”, 
zegt ze, “het besef kwam op die 
Alpe d’HuZes-dag.”

DANKBAAR
Yvonne was vastbesloten op 3 juni 
2020 met de andere vrijwilligers 
en supporters Alpe d’HuZus te 
lopen. Om de sfeer te proeven, 
maar vooral om haar dankbaarheid 
te tonen voor het feit dat zij, haar 
familie en haar vrienden tot op 
heden gespaard gebleven zijn. 
Iets wat in een tijd waarin 1 op de 
3 mensen kanker krijgt, absoluut 
iets is om dankbaar voor te zijn. 
“Niemand meer dood aan kanker. 
Kanker een chronische in plaats van 
een dodelijk ziekte. Als we dat met 
z’n allen voor elkaar zouden kunnen 
krijgen”, zegt Yvonne, “dan hoef ik 
misschien wel nooit te zeggen
dat ik iemand verloren ben aan 
kanker. Dat zou nog eens een life-
changing experience zijn.”

WETEN EN BESEFFEN
“Weet je, ik heb helemaal niemand 
verloren aan kanker”, zegt Yvonne 
met iets van verwondering. “Ik 
besefte op die dag ineens hoe 
bijzonder dat is.” Toen ze nog 
heel klein was werd haar oma 
getroffen door borstkanker. Dat 
oma’s borsten afgezet zijn en dat 
oma daarna genezen was weet ze 
nog, maar dat is ook eigenlijk alles. 
Ze was nog zo jong en er werd in 
die tijd niet echt over gesproken. 
Vier jaar geleden kreeg een goede 
vriendin borstkanker. Het was een
lange weg en een zware strijd, maar 
ook zij heeft kanker overwonnen. 

Natuurlijk heeft Yvonne mensen in 
haar omgeving die iemand verloren 
hebben aan kanker. Het traject van 
de vriendin met borstkanker en de 
laatste maand van het leven van 
Janny’s moeder, die genezen was 
van longkanker, maar overleed 
aan complicaties, heeft ze van heel 
dichtbij meegemaakt. De moeder
van Yvonnes partner heeft twintig 
jaar gestreden tegen kanker. 
Het begon met borstkanker die 
uiteindelijk uitgezaaid bleek naar 
haar botten en de rest van haar 
lichaam. De strijd van deze vrouw 
heeft ze niet meegemaakt, toen 

NOG NIEMAND VERLOREN AAN KANKER

BIJZONDER

Yvonne Moelker bezocht op 17 november 2019 de eerste Alpe d’HuZes-
dag, samen met haar vriendin Janny, die in 2020 de klim zou maken. 
Yvonne zag zichzelf hoofdzakelijk in de rol van supporter. Maar ze was 
zo onder de indruk van de verhalen, en het hoe en wat rondom de 
organisatie van Alpe d’HuZes, dat ze besloot de hele week naar de Alpe 
te gaan, in plaats van een paar dagen.

Yvonne’s vriendin Janny

Yvonne Moelker
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KANKER/CORONATEAM
Pia Kvistborg ontving in 2015 de Bas Mulder Award. De prijs 
die Alpe d’HuZes toekent aan onderzoekers die baanbrekend 
kankeronderzoek verrichten. Ze onderzoekt onder meer welke 
patiënten baat hebben bij immunotherapie: behandelingen met 
antilichamen die de rem opheffen die kankercellen hebben op het 
afweersysteem.

Nu zet ze samen met haar team de kankeronderzoeksmethode 
creatief in: ze zoeken naar het exacte stuk van het coronavirus 
dat immuuncellen kunnen herkennen zodat die de strijd kunnen 
aangaan. Zo vormen ze nu een kanker/coronateam.

‘Een spannende zoektocht, met hopelijk net zulke spannende 
resultaten’, meldt de site van AVL.

Lees hier het onderzoeksverhaal

EMOTIONELE GEVOLGEN VAN MOEILIJKE KEUZES RONDOM 
VRUCHTBAARHEID BIJ KANKER
Als je op jonge leeftijd kanker krijgt heb je, naast het behandeltraject om beter 
te worden, misschien ook direct zorgen over effecten op je vruchtbaarheid. 
Moet je hier direct iets mee, zoals preventief sperma of eicellen invriezen, of 
niet? Dat zijn moeilijke vragen, die je door de diagnose ineens voor het blok 
zetten om een keuze te maken, terwijl je daar op dat moment misschien niet 
aan wilt denken. Ook heb je geen idee of je kijk op familie en relaties na de 
periode van kanker zal veranderen. Met een door Alpe d’HuZes gefinancierde 
Young Investigator Grant onderzoekt dr. Vicky Lehmann (Academisch Medisch 
Centrum Amsterdam) wat de langetermijneffecten van deze moeilijke keuzes 
zijn. Vicky vertelt: “Het is mijn doel om de emotionele effecten van keuzes 
rondom fertiliteitspreservatie op de kinderwens, relaties en seksualiteit 
van jonge patiënten na kanker in kaart te brengen. Met de gegevens, die 
ik verzamel via vragenlijsten en interviews met ex-patiënten, ontwikkel ik 
online informatie, die zowel artsen als (ex-)patiënten kan ondersteunen in 
beslissingen bij diagnose en op lange termijn.”
Lees hier het onderzoeksverhaal

ONCOKOMPAS: EEN ONLINE HULPMIDDEL OM KWALITEIT VAN 
LEVEN MET KANKER TE VERBETEREN
In 2010 sprak Irma Verdonck, professor in de psychosociale oncologie, op de 
Geldbestedingsavond van Alpe d’HuZes over de kwaliteit van (samen)leven 
met kanker, haar onderzoeksgebied. Velen herkenden zich in haar verhaal. 
Je wilt overleven, maar hóe hangt af van veel factoren, zoals: welke tumor 
heb je, welke behandeling krijg je, je leeftijd, je leefstijl, je thuissituatie, 
is er sprake van een erfelijk gen, hoe ga je om met de diagnose kanker…
Daarvoor ontwikkelde Irma het Oncokompas, een online hulpmiddel bij 
het (samen)leven. Er is uitleg over algemene onderwerpen als lichamelijke, 
psychische en sociale, levensvragen en over leefstijl en tumorspecifieke 
onderwerpen als hoofdhals-, darm-, lymfeklier- en borstkanker en 
melanoom. Elk onderwerp is door een team van experts ontwikkeld.

Oncokompas is nooit af, dus vraagt Irma nu partners van patiënten die 
ongeneeslijk ziek zijn, mee te werken: welke impact heeft kanker op hún 
leven ? Je kunt je hier opgeven.

Lees hier het onderzoeksverhaal

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/bas-mulder-award-nu-ook-voor-coronaonderzoek-
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/studie-naar-de-impact-van-keuzes-rondom-vruchtbaarheidsbehandeling-bij-jonge-kankerpati--nten
https://www.oncokompas.nl/oproep-voor-onderzoek-website-oncokompas-voor-partners/
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/oncokompas-voor-partners-van-pati--nten-die-ongeneeslijk-ziek-zijn
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Amy heeft gekozen voor het water nu ze het 
beklimmen van Alpe d’Huez een jaar moet uitstellen

KWF-directeur Johan van de Gronden: “Jammer 
voor al die vrijwilligers en deelnemers. Maar als 
gezondheidsfonds vinden wij de gezondheid van al 
deze mensen het belangrijkst.”

ACTIEPAGINABIJZONDER 
VERHAAL

HET 2020-GEVOEL SCHUIFT EEN JAAR OP
“Alpe d’HuZes had de afsluiting van mijn hersteltraject 
moeten worden. De ultieme uitdaging.” Maar het liep 
anders… “Volgens plan zou ik op 25 mei mijn laatste 
chemotabletten  slikken om daarna op eigen kracht 
verder te gaan. Wat was mooier geweest dan met 
echtgenoot Edwin en zonen Noud en Loek op 4 juni 
het afgelopen jaar achter ons te laten? Natuurlijk heb ik 
begrip voor het uitstel. We gaan weer actievoeren en geld 
inzamelen. Dat gevoel van afsluiting van een periode en 
die ultieme uitdaging roep ik in 2021 wel opnieuw op. 
Komt goed!”

BIJZONDER 
VERHAAL HELP JIJ ONS?

ONBETAALBAAR
“De steun die mensen uit Alpe d’HuZes halen is 
onbetaalbaar”, vindt KWF-directeur Johan van de 
Gronden. “Tóp dat de organisatie snel omschakelde 
naar een special edition, met de saamhorigheid die je 
voelt in Frankrijk. Ik weet uit ervaring hoe bijzonder die 
koersweek is en hoe je ernaar toeleeft. We zorgen ervoor 
dat de opbrengst tot zover wel zo snel mogelijk besteed 
wordt aan baanbrekend kankeronderzoek. Ruim 7 
miljoen euro is nu al een prachtig bedrag!
Wat ik op 4 juni doe? De app volgen, de radio, het nieuws, 
zoveel mogelijk meekrijgen. En ik neem om acht uur de 
cheque in ontvangst, dus ik ben er toch een beetje bij. En 
volgend jaar weer, uiteraard!”

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/amyminnaard-visser
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/amy-minnaard--mijn-kanker-gaan-we-op-de-berg-achter-ons-laten
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/blog/kwf-directeur-johan-van-de-gronden--alpe-d--huzes-maakt-het-verschil
https://www.kwf.nl/help-jij-ons/fietsen/alpe-dhuzes/doe-mee
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DE FINISHSTRAAT BLIJFT DIT JAAR LEEG...

FRANKRIJK

“2020 wordt een jaar dat velen van 
ons zich zullen herinneren. Het 
niet doorgaan van Alpe d’HuZes is 
een teleurstelling, vooral omdat 
het evenement al meer dan 15 
jaar in ons leven is ingebakken en 
omdat het de aankondiging van 
het zomerseizoen is,” aldus Valérie 
de Rosa, werkzaam bij de VVV van 
Alpe d’Huez. Ieder jaar, in dezelfde 
periode, zijn we bezig met de 
voorbereidingen van Alpe d’HuZes, 
die opwinding brengen in ons 
dorp. Het zomerse leven begint, 
de winkels zijn open, restaurants 
komen tot leven rond een maaltijd, 
een biertje met vrienden in een bar, 
om nog maar te zwijgen van de 
glimlach en het gelach dat de dagen 
accentueert.”

HOOPVOLLE MENSEN
Valérie vervolgt: ”De klim naar Alpe 
d’Huez, zo verlaten, herleeft door 
de vele fietsers, blij en trots dat ze 
deze beroemde 21 bochten kunnen 
beklimmen. Alpe d’HuZes is niet 
alleen een economische stimulans 
voor ons gebied, het is ook een 
afspraak met hoopvolle mensen, 
die besloten om een uitdaging 
aan te gaan tegen een ziekte, ter 

AFSPRAAK VOOR 2021
Valérie is strijdbaar: “Vandaag 
hebben wij een strijd verloren. 
Het COVID19 heeft ons allemaal 
geschokt, zelfs ver van elkaar 
verwijderd, maar we hebben niet 
ons laatste woord gezegd, want 
net als bij kanker is opgeven geen 
optie. We zullen vechten zoals we 
tot nu toe gedaan hebben om de 
vriendschap en de loyaliteit tussen 
onze twee landen te behouden. 
Met deze gevoelens zullen we in 
juni 2021 aanwezig zijn om de vlam 
aan te steken. Dat ik de mensen, 
met wie ik sinds december werk, 
niet meer zie maakt mij verdrietig 
omdat er sterke banden tussen 
ons bestaan. Ik zal 4 juni als heel 
bijzonder gedenken, maar bovenal 
hebben we een afspraak voor 2021, 
wat ongetwijfeld een geweldige 
editie zal zijn.”

Houd ondertussen de moed erin, 
zorg voor jezelf, bescherm je 
dierbaren… en train voor 2021!

herinneren dat het leven een 
kostbaar geschenk is en dat het 
nodig is om ervoor te zorgen, net 
alswe zorgen voor onze naasten.”

herinnering aan een geliefde, om 
onderzoek vooruit te helpen. Deze 
4 juni zal een bittere en droevige 
toon hebben, omdat we niet 
allemaal samen kunnen komen om 
deze moeilijke beklimming om 4 
uur ’s ochtends te vieren. We zullen 
ook niet de honderden kaarsen 
zien die elke avond de bochten van 
de Alpe verlichten, en die ons eraan

Wij missen de Alpe, de Alpe mist ons. Wij zoeken elkaar op 4 juni virtueel op, of in kleine groepjes om tóch 
samen te herdenken, te onderzoeken, het leven te vieren, samen te klimmen. Op de Alpe blijft het leeg...

Valérie de Rosa
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WERKEN OP VRIJDAG

VRIJWILLIGERS

De dag na Dé Dag. Je maakt je fiets schoon, je geniet na bij een 
bakje koffie en een laatste croissant, je neemt afscheid van 
vreemden die vrienden zijn geworden, je belooft er volgend 
jaar weer bij te zijn, je pakt de auto in … Alpe d’HuZes zit er op. 
Maar ook op de laatste dag in de koersweek zijn er vrijwilligers 
in touw. Ze maken de huurauto’s en de balie schoon, ze maken 
de berg schoon, ze praten na. Dit jaar heeft het coronavirus 
door al deze werkzaamheden een streep gezet, maar volgend 
jaar zullen deze vrijwilligers vast weer van de partij zijn.
Bedankt kanjers!

Team Kaarsen, Monique. Dé kaars die de hele 
week in 2019 gebrand heeft op het Timoplein,
aangestoken door Ilona en Marcel van 
Harlingen. Joke van der Sluis had de kaars
geschonken. Helaas is Joke eind 2018 overleden. 
Haar man heeft om de kaars gevraagd, de cirkel 
is rond

Nel stofzuigt de sponsorauto, voordat hij door de 
wasstraat gaat

Daan kijkt toe bij het poetsen van de balie Steven Stolp (rechts), Klaas van Sleen en Fred 
Meijer (links) maken de berg schoon. Na Alpe 
d’HuZes wordt de berg schoner opgeleverd dan 
ervoor



TOT SLOT

COLOFON
Dit magazine is tot stand gekomen 
met medewerking van

Overall coördinatie
Pieter van Daal

Eindredactie
Rianne Kouwenhoven
Cisca de Weert

Redactie
Pieter van Daal
Sanne Hoogerheide (GLR)
Janny Kanters
Rianne Kouwenhoven
Helma Simons-van Riel
Rochelle Verhagen (Frankrijk)

Vormgeving
Demi Drost (GLR)
Corné Verschuuren
Cliff Vonk (GLR)

Fotografie
Archief Alpe d’HuZes

In verband met het coronavirus 
hebben degenen die meegewerkt 
hebben aan de artikelen veelal zelf 
de bijbehorende foto’s gemaakt/
aangeleverd.

Verder gaat veel dank uit naar 
iedereen die op enigerlei wijze heeft 
bijgedragen en meegewerkt aan de 
totstandkoming van dit magazine.

Al in januari begon het team achter 
het Alpe d’HuZes Magazine met 
de voorbereidingen om tijdens de 
koersweek in Frankrijk vier mooie 
edities te kunnen presenteren. 
Het heeft niet zo mogen zijn. Net 
als de deelnemers, vrijwilligers, 
supporters, sponsoren en alle 
andere betrokkenen zijn we 
teleurgesteld, maar hebben we 
begrip voor het uitstel. Het kon niet 
anders.

De overtuiging dat opgeven geen 
optie is, was onze drijfveer om op 4 
juni ook een Alpe d’HuZes Magazine 
special edition te laten verschijnen. 
We hebben er voor gekozen geen 
aandacht te besteden aan de 
actualiteit. De beperkingen die 
op die dag (nog) zouden gelden 
vanwege het coronavirus waren 
daarvoor een te grote gok. Wat we 
wel hebben gemaakt? Een extra dik 
exemplaar met veel uurtjes lees- 
en kijkplezier. Met aandacht voor 
deelnemers, kinderen, onderzoek 
naar kanker, sponsoren, vrijwilligers 
en meer.

Bij veel artikelen vind je links naar 
aanvullend lees- en beeldmateriaal. 
Ook hebben we puzzels gemaakt, 
een tijdverdrijf dat door het 
coronavirus opnieuw ontdekt is. 

Door de coronamaatregelen heeft 
de redactie geen beroep kunnen 
doen op ons team Beeldmakers,
om foto’s bij de artikelen te maken. 
Onnodig gereis door Nederland 
werd immers niet aangeraden.
Wel hebben we van hun uitgebreide 
archief gebruik kunnen maken. 
En we hebben de geïnterviewden 
gevraagd om ons van fotomateriaal 
te voorzien.

Hieronder zie je een foto van 
het team Beeldmakers en een 
link naar een filmpje waarin de 
fotografen toelichten waarom ze 
voor Alpe d’HuZes fotograferen. 
Elke fotograaf laat drie foto’s zien 
en vertelt waarom deze foto’s zo 
bijzonder zijn.

Tot ziens in 2021, in Frankrijk. Blijf 
gezond!

KLIK HIER VOOR HET FILMPJE

https://www.youtube.com/watch?v=YbuEoZbmnlg
https://www.youtube.com/watch?v=YbuEoZbmnlg


VOLGEND JAAR ZIJN WE 
TERUG OP ONZE BERG

TOT ZIENS IN 2021, BLIJF GEZOND!

http://www.facebook.com/alpedhuzes/
http://www.instagram.com/alpedhuzes
https://nl.linkedin.com/organization-guest/company/alpedhuzes
http://www.twitter.com/alpedhuzes
http://www.youtube.com/alpedhuzes
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