De eerste nieuwe Tour du ALS nieuwsbrief van de 8e editie!
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Tour du ALS 2019
Het gaat goed met het aantal deelnemers aan de Tour du ALS 2019, inmiddels hebben
zich al ruim 170 mensen al aangemeld op onze website. Fijn dat jij er één van bent! We
zien veel oude bekenden maar gelukkig ook veel nieuwe gezichten. Nieuwe teams,
nieuwe namen. Maar allemaal met hetzelfde doel: ALS moet de wereld uit. En zoals team
‘Leiders met een missie beschrijft’: “Wij willen ons fysiek uitdagen om te ervaren dat onze
spieren gezond functioneren en daarmee onze dankbaarheid uitspreken en tevens een
bijdrage te leveren aan het levensgeluk van mensen met de diagnose ALS. Want alleen
geld geven is niet zo moeilijk, our sweat means more than our money!”. En zo is het maar
net!

Nieuwe start- en finish locatie
De afgelopen jaren was ons basecamp en
feestterrein in Mazan. Bédoin was voor veel
mensen de startlocatie. Dat betekende een
logistieke uitdaging en voor de deelnemers vaak
extra kilometers fietsen of reizen. Met het
groeiend aantal deelnemers hebben we besloten
komend jaar te verhuizen naar Malaucène.
Camping Le Bosquet zal onze thuisbasis worden.

Klimclinics
Doe jij in 2019 mee aan de Tour du ALS en wil jij
optimaal voorbereid aan de start
verschijnen? Meld je dan aan voor één van de
clinics die de komende periode worden
georganiseerd. Peter Beckers, Hugo van den
Wildenberg en Ivan Sweebroek gaan deze clinics
verzorgen. Zo word je zo goed mogelijk
voorbereid op de tocht op de Kale Berg. De
clinics zijn te boeken via de webshop.

Tour du ALS special
Voor de deelnemers en vrijwilligers van editie 7
gemaakt om nog na te genieten, voor de
nieuwelingen een mooi magazine om te lezen
wat dit evenement teweeg brengt. Heb jij hem
nog niet ontvangen, vul dan dit formulier in en we
sturen hem je zo spoedig mogelijk toe.
Wil jij jouw sponsoren laten zien waar jij je zo
waanzinnig voor inzet, dan hebben wij een
digitale versie beschikbaar. Download hem hier
en mail hem rond zoveel je wilt!

Webshop
In onze webshop vind je veel promotiemateriaal
en kleding. Wil jij nu al trainen in een Tour du
ALS tenue, dan kun je de tenues uit voorgaande
jaren tegen zeer gereduceerde
tarieven bestellen via onze webshop. Het
nieuwe tenue ontvang je bij de
deelnemersbijeenkomst in april volgend jaar of
op een ander nog nader te bepalen moment.

Meer weten?
Wil jij of jouw bedrijf, school, vrienden of familie
eens op een rustig moment meer informatie
krijgen over ALS en de Tour du ALS, laat het
weten. Ken jij iemand of een instantie die open
staat voor sponsoring? Gert-Jan Pijl en Ineke
Zaal komen graag langs om hier alles over te
vertellen. Stuur een mail naar info@tourduals.nl of
bel 088-6660333. Wij horen graag van je!

Wist je dat:
•

Het het beste is als je bij je inschrijving je eigen e-mail adres invult (en niet per
familie/vriendengroep/werk) want dan zou je wel eens een bericht kunnen missen.

•

Je op de VAM-berg ook kunt trainen en hoogtemeters maken?

•

Onze partner Bike Center Den Bosch nog een aantal heel goede fietsen tegen aantrekkelijke
prijzen heeft?

•

De besteding van de opbrengst van 2018 op de website staan?

•

Er de afgelopen jaren al meer dan 5 miljoen euro door de deelnemers van de Tour du ALS is
opgehaald?

Voor meer informatie, check onze website www.tourduals.nl of
neem contact op via info@tourduals.nl
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