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Anneleen Haesen heeft met
drie vriendinnen een fiets
tocht van 1.300 kilometer ge
maakt en haalde zo minstens
tienduizend euro op voor het
onderzoek naar ALS, de ziek
te die haar vader fataal werd.
Spoedverpleger,
brandweer
man, fanatiek sporter en vooral
levensgenieter Eddy Haesen
stierf twee jaar geleden aan ALS.
Door de weelderige haargroei on
der zijn neus werd Eddy ook wel
‘de snor’ genoemd. Dochter An
neleen Haesen wilde dit jaar
deelnemen aan de Tour for Life,
een groots opgezette fietstocht
waarvan de opbrengst naar het
onderzoek over ALS gaat. Maar

omdat de inschrijvingslimiet be
reikt was, puzzelde Anneleen met
drie vriendinnen haar eigen
sponsorrace in mekaar. Geïnspi
reerd door de snor van vader
Haesen noemde ze het evene
ment Moustachetic.
Vorige zondag begonnen ze aan
een fietstocht van 1.300 kilome
ter in het Italiaanse Bardionec
chia. Ze trotseerden intussen een
reeks cols in de Alpen, de Jura, de
Vogezen en de heuvels van de Ar
dennen. Vandaag komen ze thuis
en de aankomst aan jeugdclub
't Boemelke belooft een emotio
nele fietshappening te worden.
“De fietsclubs en een reeks jeugd
en cultuurverenigingen van de
stad rijden de laatste dertig kilo
meter mee met de vier”, zegt zus
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1.300 kilometer op de fiets
voor dodelijke ziekte van vader

W

Team Moustachetic haalt 10.000 euro op voor de strijd tegen ALS.

Paulien Haesen. “We wachten
het team zaterdag om 15 uur op
aan de Halve Maan in Diest. Dan
rijden we samen via een ommetje
naar Scherpenheuvel. Daar
wordt de ploeg opgewacht door
een groep vrienden.”
De tocht van de vier heeft min
stens 10.000 euro opgebracht.

Het geld wordt geschonken aan
de ALS Liga België. Op 17 sep
tember vindt in Scherpenheuvel
ook nog het bekende familiefesti
val Lolands plaats. Dat initiatief
kwam er nadat Lo Laevers aan
ALS overleed. Eddy Haesen was
een van de medeorganisatoren
van Lolands. (hns)

