
PERSBERICHT 

Valkenburg/Bure, datum 

Parc La Clusure in de Belgische Ardennen bereidt zich 

voor op ontvangst   

‘Tour for Life’ en ‘Duchenne Heroes’ 

_____________________________________________________________ 

Camping Parc La Clusure in Bure/Tellin is druk bezig met het treffen van de eerste 

voorbereidingen  voor de ontvangst van meer dan 350 deelnemers aan Tour for life (inclusief 

begeleiders en vrijwilligers) en voor de ontvangst van 400 deelnemers (inclusief begeleiders 

en vrijwilligers) aan Duchenne Heroes.  

 

Tour For Life 

De 10de editie van Tour For Life vindt plaats van 26 augustus tot en met 2 september 

aanstaande. Ruim 200 deelnemers fietsen voor het Daniel den Hoed Fonds; financier van 

kankeronderzoek van het Erasmus MC Kankerinstituut. 

Begeleid door sportmasseurs, motorrijders en sportkoks fietsen de deelnemers in 8 dagen van 

Italië naar Nederland over bekende cols door de Alpen, Vogezen, Jura en Belgische 

Ardennen. 

Op 31 augustus verblijft deze groep van 350 personen in Parc La Clusure en vertrekt op 1 

september naar Nederland. 

Parc La Clusure draagt Tour for Life een warm hart toe en doneert een bijdrage die is 

gebaseerd op het aantal deelnemers dat op het vakantiepark overnacht. 

 

Duchenne Heroes 

In het weekend van 8 en 9 september verwacht Parc La Clusure 400 deelnemers aan 

Duchenne Heroes inclusief hun begeleiders. Zij maken een mountainbiketocht met een 

lengte van 500 of 700 kilometer door 4 verschillende landen. Deze tocht wordt dit jaar voor 

de 13de keer gemaakt met als doel geld in te zamelen voor de strijd tegen de vreselijke ziekte 

van Duchenne. Vanzelfsprekend neemt Parc La Clusure ook deze gelegenheid te baat om 

haar steentje bij te dragen. 

 

Noot voor de redactie. 

Bijlagen:  

- Informatie Tour For Life van 26 augustus tot en met 2 september 2018 

- Informatie Mountainbiketocht Duchenne Heroes van 9 tot en met 15 september 2018 

Voor meer informatie: 

Camping Parc La Clusure 

Peter Wijnen Public Relations              

M(+31 (0) 6 54 208 345 

E: peter@wijnenpr.nl 

 

www.parclaclusure.be  

 
Parc La Clusure in een prachtige vallei aan de oevers van het riviertje de L’Homme in het hart van de 

Belgische Ardennen is een familiepark bij uitstek. Het gastheerschap en alle faciliteiten staan vier 

seizoenen lang garant voor een plezierige, korte of lange vakantie. 

Parc La Clusure ondersteunt ‘Make a Wish’ om de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar 

met een levensbedreigende ziekte in vervulling te laten gaan, Duchenne Heroes, stichting Duchenne 

Parent Project en Tour 

for Life 
 

mailto:peter@wijnenpr.nl
http://www.parclaclusure.be/


Informatie Tour for Life 2018 
 

In 8 dagen van Italië naar Nederland fietsen over een spectaculaire en totaal vernieuwde  

route voor succesvol kankeronderzoek: dat is de 10e editie van Tour for Life in een notendop. 

Van 26 augustus tot en met 2 september 2018 vindt de 10e editie van Tour for Life plaats.  

200 deelnemers fietsen over bekende cols, en dwars door het uitdagende wielerparcours 

van de Alpen, Vogezen, Jura en de Ardennen. Zij krijgen professionele begeleiding van 

onder meer sportmasseurs, motorrijders en sportkoks. 

De volledig verzorgde tocht is een onvergetelijke uitdaging voor wielerliefhebbers. Temeer 

omdat zij samen het verschil maken voor kankeronderzoek uitgevoerd door het Erasmus MC 

Kankerinstituut. 

 

Succesvol kankeronderzoek 

Organisator Heleen Fassaert: “Dat iedere deelnemer dezelfde grootse uitdaging aangaat, 

zorgt vanaf dag 1 voor een unieke sfeer. Iedere deelnemer heeft voor de start minstens          

€ 2.500 opgehaald voor Daniel den Hoed Stichting. Een bedrag dat gemiddeld per persoon 

in de afgelopen twee jaar zelfs de € 5.000 overtrof. Dat deze sponsortoppers dan samen 

vanuit Italië naar huis fietsen, samen diep gaan en elkaar uit de wind houden, is 

onbeschrijfelijk mooi. Er ontstaan vrienden voor het leven in het Tour for Life peloton.” 

 

Daniel den Hoed Stichting 

De opbrengst van Tour for Life gaat naar Daniel den Hoed Fonds dat kankeronderzoek van 

het Erasmus MC Kankerinstituut financiert. Jaarlijks overlijden in ons land meer dan 43.000 

mensen aan kanker. Elk uur komen er meer dan 10 gevallen van kanker bij. 

 Daniel den Hoed Fonds wil dat iedere patiënt een unieke behandeling op maat krijgt, aan 

de hand van de meest recente wetenschappelijke resultaten. Hoe meer persoonsgericht de 

behandeling is, des te hoger de overlevingskansen van de patiënt kunnen zijn. 

In de afgelopen drie edities heeft Tour for Life 2 miljoen euro opgebracht voor Daniel den 

Hoed Fonds. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

 

Voor gratis high-res beeldmateriaal:  

© Eppo Karsijns, Red Pixl Media 

 

Voor vragen of een interview/quotes: 

Heleen Fassaert, organisator Tour for Life 

06 - 1416 6878, info@tourforlife.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informatie Duchenne Heroes 
 

In 7 dagen door vier landen mountainbiken om Duchenne de wereld uit te trappen! 

 

Vanaf 9 september staan honderden deelnemers aan de start in Bure in de Belgische 

Ardennen (Parc La Clusure) voor een mountainbiketocht van 500 of 700 kilometer door vier 

landen. Zij doen dit om geld op te halen voor Duchenne Parent Project. Het geld is hard 

nodig voor onderzoek naar een medicijn voor deze verschrikkelijke ziekte. Tot dusver is er dit 

jaar al ruim € 700.000,- opgehaald voor de strijd tegen Duchenne. 

 

De dertiende editie van Duchenne Heroes gaat in september 2018 alweer plaatsvinden. 

Eerder werden er al fantastische bedragen opgehaald voor onderzoek naar Duchenne, ook 

dit jaar is het enthousiasme en de wilskracht van de deelnemers, die zich tot nu toe hebben 

ingeschreven gigantisch. Samen trappen we Duchenne de wereld uit. 

 

Het doel 

Het geld, dat wordt opgehaald met Duchenne Heroes,  is bestemd voor Duchenne Parent 

Project, een stichting die zich inzet om het toekomstperspectief van Duchenne-patiënten te 

verbeteren. Zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van medicijnen die Duchenne 

kunnen behandelen of genezen. 

Daarnaast ontwikkelt Duchenne Parent Project ook projecten om medische zorg en 

zelfstandigheid te verbeteren door betere en snellere kennisoverdracht. 

 

Unieke ervaring 

Meedoen aan Duchenne Heroes houdt méér in dan alleen mountainbiken en fundraisen. De 

vernieuwde routes voeren langs prachtige landschappen, adembenemende uitzichten en 

sensationele singletracks. Daarnaast worden aangrijpende verhalen met elkaar gedeeld die 

de harde realiteit van Duchenne laten zien. Samen gaan de deelnemers het avontuur aan 

en er worden vriendschappen voor het leven. 

 

De Heroes  

Op 15 september wordt de finishplek (Karpendonkse Plassen Eindhoven) omgetoverd tot een 

erepodium voor alle Heroes die daar hand in hand binnenkomen. Met de Duchenne jongens 

voorop worden ontvangen familie en vrienden hen als ware helden. Een onvergetelijk 

moment waarna het definitieve bedrag bekend wordt gemaakt dat dit jaar naar Duchenne 

Parent Project gaat. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Noot voor de redactie 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over Duchenne Heroes 2018?  

Neem dan contact op met: 

 

Roos Roozenbeek 

info@duchenneheroes.nl 

088-3665460 

www.duchenneheroes.nl 

Voor gratis high-res beeldmateriaal: © Eppo Karsijns, Red Pixl Media 

 

 

 


