Op reis voor een goed doel!
Iedereen in Nederland kent iemand met kanker of heeft er zelf mee te maken
(gehad). Sinds jaar en dag wordt er onderzoek gedaan om deze vreselijke ziekte te
bestrijden. Deze strijd kost heel veel geld, geld dat onder andere door stichtingen als
Alpe d’HuZes wordt verzameld. Om deze fundraising nog sneller te laten verlopen,
wordt er in juni 2018 -voorafgaand aan de echt Alpe d’HuZes met fietsen en
wandelaars- een tourtocht voor klassieke en sportwagens georganiseerd, de Tour
Alpe d’HuZes. En u kunt mee op reis voor een goed doel!
De twee initiatiefnemers Arjan van der Meijden (vrijwilliger Alpe d’Huzes) en Cees
Huisman (Montgomery Classic Rally Tours) hebben de handen daarvoor inéén
geslagen en een puike toertocht van 4 dagen uitgezet naar het evenement Alpe d
Huzes. De twee dagen daarna beleven we het grootse evenement en moedigen we
de deelnemers aan. De start is in Boxtel bij automuseum 'Classic Park’ - vanaf hier
vertrekken de deelnemers naar Luxemburg. Van Luxemburg gaat de reis via de
bossen van Verdun naar het zuiden van de Bourgogne. Dag drie begint al stevig
wanneer de glooiende Bourgogne wordt
ingeruild voor een paar pittige bergwegen
in de voorlopers van de Franse Alpen om
aan te komen in Aix-les-Bains. De vierde
dag wordt vanaf de de voet van de Alpe
d’Huez, naar de top van deze
legendarische berg gereden. De vijfde en
zesde dag moedigen we de fietsers en
wandelaars aan die net als wij zich
inspannen om geld in te zamelen voor
KWF kankerbestrijding.

Wat is de achterliggende gedachte
Dat is het inzamelen van geld voor de stichting Alpe d’HuZes; geld dat zonder
tussenkomst van deze stichting of andere partijen wordt gestort op rekening van het
KWF Kankerbestrijding, het grootste landelijke fonds voor kankerbestrijding. We
hopen (en verwachten) dat iedere deelnemende équipe ten minste € 2.500 inzamelt
door zich te laten sponseren met logo’s, banners en nog vele meer mogelijkheden
waar wij u mee kunnen adviseren. De deelnamekosten van de tour zijn puur om de
uitzetkosten (brandstof, overnachtingen) van de organisatie te dekken en uw eigen
overnachtingen, ondersteuning onderweg en diners tijdens dit evenement te dekken.
Programma:
2 juni 2018 - start in Boxtel (Classic Park) > Echternach, Luxemburg
3 juni 2018: Echternach > Langres
4 juni 2018: Langres > Aix-les-Bains
5 juni 2018: Aix-les-Bains > Alpe d’Huez
6+7 juni: aanmoedigen Alpe d’HuZes-deelnemers
U rijdt per dag zo’n 250-275 kilometer over kleine en provinciale wegen. Hoofd- en
snelwegen worden zoveel mogelijk gemeden. De hotels zijn van een 3/4
sterrenniveau en we proberen bij de keuze ervan rekening te houden met de
veiligheid en nachtstalling van uw automobiel. De route wordt als routeboek
beschikbaar gesteld, maar ook als digitaal bestand voor TomTom en Garmin
navigatiesystemen. De tour is niet voorzien van een wedstrijdelement, er wordt
genoten en niet geraced. Deze tour gaat door bij minimaal 20 deelnemende équipes,
met een maximum van 50 équipes. Op dit moment worden de hotels vastgelegdbegin januari 2018 zal de begeleidende website worden gelanceerd waar ook
officieel kan worden ingeschreven voor deze tour.
Wilt u nú al uw deelname reserveren of sponseren, stuur dan een mail met uw naam,
telefoonnummer en aantal personen naar tourdhuzes@montyclassics.com. Wij
houden u op de hoogte!
Arjan van der Meijden en Cees Huisman

