
Partners

6 Transport & Logistiek - 2016 • 06

ACTUEEL
Transport en logistiek weer aan de slag voor Alpe d’HuZes 

Opgeven is geen optie, doneren wél
Op donderdag 2 juni vindt de 11e editie 
plaats van Alpe d’HuZes om geld in te 
zamelen voor KWF Kankerbestrijding. 
In de afgelopen edities is er totaal ruim 
130 miljoen euro aan sponsorgeld bij 
elkaar gefietst en (hard)gelopen. 

Een evenement als Alpe d’HuZes, met jaar-
lijks 5.000 deelnemers en een veelvoud aan 
toeschouwers, vergt de nodige organisatie waar 
transport en logistiek aan te pas komen. Ook 
dit jaar reizen er weer 18 vrachtauto’s naar 

Frankrijk af om het evenement te voorzien van 
eten, drinken, aggregaten, medische goederen, 
geluidsapparatuur et cetera. Maar voordat het 
zover is, moet er het nodige georganiseerd en 
gepland worden door het Cluster Logistiek van 
de Alpe d’HuZes. Dankzij goede contacten tussen 
TLN en hogeschool NHTV hebben studenten in 
voorgaande edities hun bijdrage geleverd binnen 
het Cluster Logistiek en dat gebeurt ook dit jaar 
weer. Naast het vervoeren van de goederen 
ondersteunen de chauffeurs bij het opbouwen 
van het evenement, het plaatsen van aggregaten 
en tenten, en het inrichten van het parcours. Een 
actieve week die zorgt voor veel voldoening. 
Vanuit de sector transport en logistiek zetten 
vele mensen zich in voor Alpe d’HuZes. 

Cluster Logistiek
Het Cluster Logistiek verzorgt de logistiek voor 

het evenement onder leiding van Randy van 
Venrooy van de Emons Group en Jan van Oost-
veen van J&H Transport. De volgende TLN-leden 
maken deel uit van het Cluster Logistiek en 
stellen belangeloos vrachtauto’s en chauffeurs 
beschikbaar: Emons Group, J&H Transport, Peter 
Langelaan Transport, Erik Boots Transport, Peter 
Appel Transport, A. Weber Transport & Logistieke 
Dienstverlening, Jac. Van der Vegt Transport, 
Koolwijk Transport, TTAS-Logistiek, Van der 
Struijk Transport, Hendriks Lottum, Ploeger 
Transport, Pleging Transportservice en Heister-
kamp Transport Solutions. Het Cluster bestaat 
uit achttien vrijwillige chauffeurs en enkele 
bijrijders, die in het dagelijks leven medewerker, 
manager of ondernemer in de logistiek zijn. 
Cluster Logistiek zorgt ervoor dat alles op tijd in 
Frankrijk is. Tot de lading behoren eten en drin-
ken, tenten, podia, licht- en geluidsinstallaties en 
medische hulpmiddelen. Ook TLN zet sinds 2014 
een vrachtauto binnen het Cluster Logistiek in, 
die wordt bestuurd door TLN-medewerker Albert 
Kort. Daarnaast stellen er bedrijven rollend 
materieel ter beschikking, zoals Broshuis BV, 
Truckland BV, Scania (regio’s Oost en Noord-
West), Wensink, Bosman Nisse, Limpens Elsloo 
en JS Laadtechniek.

Team Logistiek
Na vele jaren logistieke inbreng van het Cluster 
Logistiek, gaan zeven vrijwilligers ook fietsend 
of (hard)lopend de Alpe d’Huez beklimmen. 
Het Team Logistiek, dat als doel heeft minstens 
17.500 euro sponsorgeld op te halen, bestaat 
uit Randy van Venrooy, Rogé Megens, Erik Boots, 
Theo Netten, Marco van Kolsteren, Pierre Dun en 
René de Geus. Een ieder heeft zijn persoonlijke 
redenen om een bijdrage te leveren aan dit 
evenement. De belangrijkste motivatie is om 
de ziekte kanker te bestrijden, zodat het een 
chronische vorm wordt waaraan minder mensen 
sterven. Onder het motto ‘Team Logistiek strijdt 
mee tegen kanker, u toch ook’ is iedere financië-
le bijdrage welkom via www.ad6logistiek.nl.

Team TLN
Ook een team van tien gemotiveerde TLN- 
medewerkers doet mee aan de Alpe d’HuZes 
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de 
strijd tegen kanker, dit jaar voor de tweede keer. 
Elk teamlid  heeft van dichtbij meegemaakt hoe 
dierbaren hebben gestreden tegen kanker en 
deze ongelijke strijd hebben verloren, overwon-
nen of nog strijdende zijn. Deze ervaringen zijn 
de passie, inzet en motivatie om een bijdrage te 
leveren. De deelnemers zijn: Tineke Hoogland, 
Erik Busser, Daniëlle Fait, Lennert Hut, Wendy 
Korving, Albert Kort, Jeroen Spaans, Peggy 
Vangangelt, Emile van de Weg en Anita Hestens. 
Steun het Team TLN via http://deelnemers.opge-
venisgeenoptie.nl/teamtln2016. 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers van het 
Cluster Logistiek, het Team Logistiek en het Team 
TLN wordt Alpe d’HuZes 2016 een evenement om 
nooit te vergeten. Dit allemaal onder het motto: 
opgeven is geen optie, doneren wél. (AK/AH)


