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Dichter bij de hemel kom ik niet

De eerste week van juni waren we met BIG Challenge, veehouderij tegen kanker, op
de Alpe d’Huez. Woensdag 5 juni liepen Angelique en Monique de Alpe d’HuZus. “Fijn
dat je van bocht tot bocht kunt lopen. De eerste drie zijn steil maar gewoon rustig door-
lopen en rechts blijven want de fietsers komen je tegemoet op de andere weghelft.
De muziek helpt je verder en vooral ook dat publiek. Geweldig!”
Donderdag fietste Tim de Alpe d’HuZes. Antoine bracht hem, samen met de dames
uit Tim’s team, om half 4 ’s morgens naar het dal beneden. “Al een prachtig gezicht, al-
lemaal lichtjes op de berg.” Om half 5 klonk het startschot en rond kwart voor 5 kon
Tim ook wegfietsen. Boven over de finish naar het oppeppunt van BIG Challenge: An-
toine’s organisatie dit jaar. De eerste en tweede klim gingen zeer goed, allebei net iets
meer dan 1,5 uur over gedaan. Samen met zijn fietsmaatje Lina (uit Riel, ook 14 jaar)
ging Tim elke keer naar beneden en naar boven. Omdat ze allebei nog onder de 18 zijn
mochten ze niet afdalen en moesten ze met de gondel en de bus. Tim: “De 3e klim
was erg zwaar en zijn we vaker gestopt om te rusten, maar opgeven was geen optie!
Voor de 4e beklimming daalden we, samen met de fietsers van BIG Challenge naar be-
neden en ook gezamenlijk naar boven. Elkaar duwtjes geven als het even niet meer
ging. En onderweg veel muziek met vaak het Alpe d’HuZes lied en “Dichter bij de
hemel kom ik niet.” Met ruim 200 fietsers over de finish was fantastisch. De cheque
met het bedrag van € 1.370.087 kwam samen met ruim 200 fietsers over de finish.
Tim: “Een mooi moment, maar wat had ik lamme benen en honger. Maar dat ben je
daarna weer snel vergeten. Kei moi om mee te doen.” En toen we thuis kwamen
volgde nog een verrassing omdat het Merlet college ook een actie had gehouden. 

Tot nu toe haalde BIG Challenge dit jaar al € 1,4 miljoen binnen via sponsors en activi-
teiten zoals biggenraces en koeschilderen. Tim voelt zich goed thuis bij BIG Challenge;
hij wil later pluimveehouder worden. Naast geld inzamelen wil BIG Challenge burgers
kennis laten maken met de veehouderij en zo de sector te promoten. Tim: “En ik ben
blij dat ik gezond ben. Als je dan hoort van mijn teammaat Jan; zijn zoontje van 11 had
net chemo gehad toen Jan fietste. Dat hoop ik nooit mee maken.” En daar doen we
het voor dat er in de nabije toekomst minder mensen overlijden aan kanker en een

goed, gezond en gelukkig leven kunnen
leiden met kanker. Je ziet en hoort in
deze Alpe d’HuZes week veel ellende
maar de saamhorigheid, het 100% vrijwil-
ligerswerk, geven je ontzettend veel po-
sitieve energie. Het bedrag worden
100% gedoneerd aan het Alpe
d’HuZes/KWF-Fonds. 
Op www.bigchallenge2013.nl vindt u nog
vele foto’s. Doneren mag ook nog:
www.opgevenisgeenoptie.nl en naam in-
typen. Alle sponsoren hartelijk bedankt!
Fam. Van Loon
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