Beste leerlingen en ouders,
Helaas moeten we jullie mededelen dat de editie van Alpe d’Huzes 2020 is afgelast. Wij
hebben op 24 maart van de organisatie het bericht gekregen dat het evenement verplaatst
wordt naar juni 2021.
https://alpedhuzes.cmail19.com/t/ViewEmail/t/6BB3A2626B601DBF2540EF23F30FEDED/D79
2A9B1746D9C4E4AB3169DA1FD82E9
Dit is natuurlijk enorm teleurstellend, maar begrijpelijk gezien de huidige situatie. Ieders
gezondheid staat voorop, ook voor ons!
Wat betekent dit nu?
Wij (Patrick, René, Billy en Harm) willen dit bijzondere project graag met jullie voortzetten. We
hebben met elkaar (leerlingen, begeleiders en ouders) al veel tijd gestoken in de voorbereiding
van dit evenement. Daarnaast is iedereen al fanatiek bezig geweest om geld in te zamelen voor
het goede doel. Dit hebben we natuurlijk niet voor niets gedaan. We zijn met elkaar al
maanden bezig om naar het werkelijke doel toe te werken. De beklimming van de Alpe! We
willen daarom ook met jullie dit bijzondere project voortzetten en met zoveel mogelijk
leerlingen en begeleiders deelnemen op 3 juni 2021. We zijn hier samen aan begonnen en
willen samen deze klus klaren!
Praktische info:
• Volgend jaar zit je normaal gesproken in het examenjaar. De periode dat we in
Frankrijk zijn valt NA de eindexamens en voor de examenuitslag.
• In leerjaar 4 zijn er geen T-uren. Dat betekent dat je in eigen tijd jezelf gaat
voorbereiden (natuurlijk met onze hulp).
• Dit jaar hebben we al veel praktische voorbereidingen getroffen. Vooral trainen zal
belangrijk zijn. Daarnaast zullen er nog steeds evenementen plaatsvinden
(gezamenlijke training, diner etc.).
• Besef dat volgend jaar het eindexamenjaar is. Het behalen van je diploma staat op de
eerste plaats. Vraag jezelf af of het mogelijk is tijd vrij te maken voor dit project
aangezien dat niet ten koste moet gaan van je schoolresultaten.
• Zoals we op dit moment kunnen inschatten vindt Alpe d’Huzes 2021 tegelijkertijd
plaats met de Londenreis.
• De organisatie van Alpe d’HuZes heeft aangegeven dat je inschrijving automatisch
doorschuift naar volgend jaar. Mocht je je willen terugtrekken dan krijg je je
inschrijfgeld terug minus de kosten van de kleding. De kleding van de Alpe zal wel
uitgeleverd worden. Het ingezamelde sponsorgeld blijft bij ‘Bocht 5 Udens College’.

Wil je in 2021 deelnemen aan Alpe d’huZes, project Bocht 5?
Natuurlijk mag je even de tijd nemen om hierover na te denken. Wij willen graag uiterlijk
maandag 1 juni uitsluitsel van je krijgen. Stuur een mail naar bocht5@udenscollege.nl als je
een beslissing hebt genomen.
We hebben voldoende deelnemers en vrijwilligers nodig om het project voort te zetten. Wij
zijn erg gemotiveerd om dit een vervolg te geven en willen het liefste met iedereen de berg op,
hopelijk jullie ook!
Begrijpelijkerwijs zullen er nog veel vragen zijn. Die hebben wij ook. Stel die vragen aan ons.
Wij zullen proberen om hierop antwoord te geven, maar veel is voor ons ook nog niet
duidelijk.
Met sportieve groet en mede namens René, Billy en Harm,

Patrick van Lierop; p.vanlierop@udenscollege.nl

