‘De Rembo’s’ willen een bedrag van 25.000 euro inzamelen. Foto: mvn

‘De Rembo’s’ beklimmen
Tourcols voor ALSliga
TORHOUT Artsen en per
soneelsleden van het Sint
Rembertziekenhuis in Tor
hout gaan deelnemen aan
Tour for Life. Dat is een
fietstocht van 1.400 kilo
meter ten voordele van de
ALSliga. De fietstocht
start op 30 augustus in Ita
lië en eindigt op 6 septem
ber in Torhout.
Elf artsen en personeelsleden
van het SintRembertzieken
huis in Torhout nemen deze zo
mer deel aan de derde editie
van Tour for Life, een achtdaag
se fietstocht van 1.400 kilome
ter ten voordele van de ALSli
ga. Het team doopte zichzelf
‘De Rembo‘s’ en wil met de
tocht 25.000 euro inzamelen
voor onderzoek naar de spier
ziekte ALS.
Hun avontuur start op 30 au
gustus in het Italiaanse skidorp
Bardonecchia en eindigt op 6
september in Torhout. ‘De
tocht loopt door de Alpen, de
Jura, de Vogezen en de Arden
nen’, zegt revalidatiearts Jan de
Decker, die vorig jaar deelnam
met een team van Vlaamse art
sen. ‘Op het programma staan
onder meer Tourcols zoals Alpe
d‘Huez, Col de la Madeleine en

,,

Croix de Fer. Normaal finishen
de deelnemers op de Muur van
Geraardsbergen, maar wij ein
digen in Torhout.’
JAN DE DECKER
Revalidatiearts

De tocht loopt door
de Alpen, de Jura,
de Vogezen en de
Ardennen
Naast Jan de Decker maken
ook dokter Wim Van Haute en
personeelsleden Heidi Alle
meersch, Nancy Allemeersch,
Stefaan Bonne, Bram Claeys,
Levi Verscheure, Johan Logier,
Pieter Mattheus, Stefaan Van
dekinderen en Marc Gevaert
deel uit van ‘De Rembo’s’. Voor
de begeleiding onderweg zor
gen MarieJeanne Uittenhove,
haar man Walter Vanhooren,
Sofie Senaeve en Marc Sinne
sael.
Het geld wordt samengebracht
via sponsoring en diverse ac
ties, zoals onlangs nog tijdens
een spaghettiavond in het Tor
houtse KTA. Wie een bijdrage
wil leveren, vindt de nodige in
fo op rembo2015.word
press.com. (aft)

