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Voor de ongeneeslijke spierziekte
ALS bestaat er nog geen doeltref-
fende behandeling en dus is alle
steun voor het ALS-onderzoek
welkom. De bijna 30.000 euro –
de opbrengst van tal van acties –
zal zeker goed besteed worden.

BEGELEIDERS VAN BELANG
De tien Rembo’s, die in acht da-
gen 1.200 km en gigantisch veel
hoogtemeters overwonnen – nu
eens in de grote hitte, dan weer in
de regen en de kou – waren drij-
vende kracht Jan de Decker en
voorts Heidi Allemeersch, Nancy
Allemeersch, Stefaan Bonne,
Bram Claeys, Levi Verscheure, Jo-
han Logier, Pieter Mattheus, Ste-
faan Vandekinderen en Marc Ge-
vaert. Voor de intensieve begelei-
ding onderweg – allesbehalve een
te onderschatten karwei – zorg-
den Marie-Jeanne Uittenhove,

haar man Walter Vanhooren, So-
fie Senaeve en Marc Sinnesael.
Zij zetten elke avond de tentjes op
en braken ze ’s ochtends weer af,
kookten de pastamaaltijden, blie-
zen de slaapmatrassen keurig op,
verleenden technische ondersteu-
ning en noem maar op.
De fietstocht startte in het Itali-
aanse skidorpje Bardonecchia en
ging via de Alpen, de Jura, de Vo-
gezen en de Ardennen naar de
finish op de Muur van Geraards-
bergen. De Rembo’s breiden er
vorige zondag nog een extra ritje
aan tot bij het Sint-Rembertzie-
kenhuis. Daar kwamen ze tevre-
den, maar doodmoe aan. Tijdens

de afdaling van een col kwam Jan
de Decker trouwens ten val met
als gevolg schaafwonden en een
verzwikte pols. Maar hij beet
door, net zoals het hele team.

GOEDE DOEL VOOR OGEN
“Het is een prachtige ervaring ge-
weest, maar fysiek en mentaal
toch zwaarder dan verwacht”, be-
kent dokter de Decker. “Zonder
onze vier begeleiders en de kracht
die van de groep uitging, zouden
we de finish wellicht niet gehaald
hebben. Plus : we hadden het goe-
de doel voor ogen. Het besef zelf
nog te kunnen fietsen, daar waar
de ALS-patiënten dat al lang niet

meer kunnen. Iedereen van onze
groep zal getuigen dat het lood-
zwaar is geweest, maar de team-
spirit was fenomenaal. Niemand
werd aan zijn lot overgelaten.”

MET HOLLANDERS SLAPEN
“Er fietsten in totaal 29 Belgen
mee, maar tevens 130 Nederlan-
ders”, vult verpleegkundige Ste-

faan Vandekinderen aan. “Alle
tochten door het gebergte waren
mooi uitgestippeld, maar elke dag
200 km op de fiets zitten, is lang,
bijzonder lang. Zeker met al dat
klimmen ! En met die Hollanders
kamperen, viel al evenmin te on-
derschatten, want ze maakten la-
waai voor duizend (lacht). Het
contrast tussen het zweten tijdens
snikhete dagen en verkleumen in
de regen maakte het ook erg las-
tig. Maar kom, we hebben het ge-
haald. Het kopje was oké, de be-
nen waren zozo en mijn zitvlak
zal nog wel enkele helende dagen
nodig hebben. Maar een echte
flandrien klaagt niet, hé...”

Rembo’s fietsen 29.363 euro
bijeen voor ALS Liga België
ARTS EN PERSONEELSLEDEN SINT-REMBERTZIEKENHUIS TROTSEREN HOOGGEBERGTE VOOR HET GOEDE DOEL

TORHOUT q Arts Jan de
Decker en negen perso-
neelsleden van het Tor-
houtse Sint-Rembertzie-
kenhuis werden vorige
zondag feestelijk door col-
lega’s, directie en een de-
legatie van het stadsbe-
stuur onthaald na hun
deelname aan de derde
Belgische editie van Tour
for Life, een achtdaagse
fietsbeproeving van
1.200 km met pittige be-
klimmingen in het hoog-
gebergte. Het ziekenhuis-
team noemde zich De
Rembo’s en is erin ge-
slaagd 29.363 euro bijeen
te sprokkelen ten voordele
van de ALS Liga België. De tien Rembo's en hun vier begeleiders bij de aankomst aan het Sint-Rembertziekenhuis na hun loodzware fietsavontuur Tour for Life. (Foto JS)

“Het was loodzwaar,
maar de teamspirit
was fenomenaal”

“Mijn zitvlak zal nog
wel enkele helende
dagen nodig hebben”

De Rembo's, met vooraan rechts Jan De Decker, overhandigden tijdens een door de stad aangeboden receptie in
zaal Club de B een cheque van 29.363 euro aan een Limburgse ALS-patiënt, die de ALS Liga vertegenwoordigde. 

De Rembo's werden door een grote groep familie, vrienden en sympathi-
santen opgewacht. De kinderen hadden een spandoek gemaakt. (Foto JS)


