
 

De sfeer komt er al lekker in! De feestverlichting en versiering is in de grote tent gehangen. Steeds 
meer vrijwilligers hebben basecamp na een lange reis weer weten te vinden. Het is een warm 
weerzien en een vertrouwd gevoel voor de meesten om weer terug te keren in Mazan. En wie er 
voor de eerste keer is, wordt hartelijk ontvangen en direct opgenomen in de Tour du ALS familie.  
 
Aan de ontvangst van de patiënten wordt inmiddels ook gewerkt! De oprij-plaat om de tent te 
bereiken met een rolstoel is nauwkeurig en met zorg geïnstalleerd. Wanneer de altijd stralend 
glimlachende Aad Ottenvanger arriveert op basecamp wordt hij met applaus ontvangen en 
uitgenodigd de toegang officieel in te wijden! Dit jaar noemen we het gewoon de oprij-AAD!! 
Inmiddels hebben meerderen zijn voorbeeld gevolgd!   
 
Onder de gearriveerde vrienden van Tour du ALS, is ook Janka Sedee. Al jaren is zij actief betrokken 
bij Tour du ALS! Na deelname met een groot deel van haar gezin, waaronder ambassadeur Pim 
Sedee, is zij inmiddels een gevestigde naam door:  “Janka’s Badge Service! Samen met Astrid en de 
rest van haar team, naaien zij voor een passende vergoeding, badges op de witte polo’s. Om hun 
inspanningen kracht bij te zetten wordt een heus naambord onthuld en aangeboden aan Janka: want 
we zorgen wel dat iedereen deze service weet te vinden! 
 
Inmiddels is het een komen en gaan van deelnemers die hun fiets of Hase Pino en mountainbike 
tandem komen ophalen die naar Frankrijk zijn gebracht met de 2Ride karavaan. Donderdag  ook 
herkenbaar aanwezig als bezemwagen. Na een materiaal check wordt vervolgens meestal nog wel 
even gezellig een drankje genuttigd in de grote tent. De ontmoetingsplaats waar reikhalzend 
uitgekeken wordt naar donderdag! 
 
Op de weekmarkt van Bedoin, het dorpje aan de voet van de Mont Ventoux, is het een komen en 
gaan van vrijwilligers, deelnemers en supporters. Herkenbaar aan de gekleurde polsbandjes van ALS 
NL (oranje) en Tour du ALS (oranje/blauw). Symbolisch voor de transitie van Stichting Tour du ALS 
naar ALS Nederland, die na jarenlange samenwerking nu in elkaar zijn overgevloeid. Een delegatie 
van ALS Nederland is inmiddels ook aanwezig in Frankrijk. Alle projectteamleden zijn bezig met de 
laatste voorbereidingen. Onder andere met de puntjes op de i zetten voor de ontvangst van een 
grote groep de Bekende Nederlanders die dit jaar hun bijdrage leveren aan Tour du ALS. Onder hen 
acteurs uit de serie “Dokter Deen”en “Penoza”. Een presentator als speakerman, die we allemaal 
kennen van het Sinterklaas journaal! En acteur en zanger Martijn Fisher, die op het eindfeest nog zal 
zingen na zijn bergbeklimming. Met hun inzet en bekendheid zijn een mooie aanvulling om de 
aandacht voor ALS te vergroten, naast de enorme inspanningen van alle onbekende betrokkenen! 
“Magnificent” om te zien dat iedereen zo bij elkaar komt met dezelfde missie. Hiervoor is  Tour du 
ALS editie 7 bedoeld! 
 
 
 
 
 
 
 


