PERSBERICHT
ALS Burgemeesters koken .......

Stichting ALS Nederland organiseert samen met zes burgemeesters een campagnediner op woensdag 7
december in Oosterbeek

Amsterdam, 6 december 2011 – Stichting ALS Nederland organiseert samen met zes burgemeesters een
campagnediner op woensdag 7 december in Oosterbeek. De burgemeesters van Renkum, Overbetuwe,
Wageningen, Zevenaar, Echt-Susteren en Eijsden-Margraten bereiden die avond een sterrenmenu dat is
samengesteld in overleg met Librije’s atelier, de kookschool van Jonnie Boer uit Zwolle. Het doel van dit diner is
fondsenwerving voor de strijd tegen de dodelijke zenuw-/spierziekte ALS.
Het campagnediner vindt plaats in De Concertzaal in Oosterbeek die speciaal voor deze gelegenheid wordt
aangekleed door hoveniersbedrijf Hendriks uit Didam. Buitenpoort Catering uit Huissen plaatst een mobiele
keuken bij de Concertzaal en levert ook koks en ondersteunend personeel die samen met de zes
burgemeesters dit bijzondere diner zullen bereiden. De honderdtwintig aanwezige gasten zullen aan tafel
worden bediend door medici en paramedici die betrokken zijn bij de zorg van ALS-patiënten. De presentatie
van de avond is in handen van Karen Verstraete. De Fellows Big band zal tijdens de avond een aantal optredens
verzorgen. Initiatiefnemers van het diner zijn Jan van Hooijdonk van restaurant Kleyn Hartensteyn in
Oosterbeek en Ellen Staarink-Hessels uit Doorwerth.
Het diner staat in het teken van de indringende ALS-campagne die in september is gelanceerd. In deze
campagne komen patiënten aan het woord die vertellen wat ALS is en wat het voor hen betekent. Ze vragen
iedereen mee te vechten tegen deze genadeloze ziekte. Niet voor zichzelf, want zij zijn inmiddels al overleden.
Conny Deenik en oud-hockeyinternational Theodoor Doyer zijn de twee eerste boegbeelden van de campagne,
die al direct ruime aandacht kreeg in tv-programma’s als De Wereld Draait, het RTL-journaal en het NCRVprogramma Altijd wat en in kranten als de Telegraaf en de Volkskrant. De campagne bestaat verder uit
commercials op radio, televisie en in bioscopen, uit advertenties en banners in tijdschriften en op websites en
uit posters op billboards en megaboards langs snelwegen. Meer informatie over de campagne is te vinden op
www.vechtmeetegenals.nl .
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Stichting ALS organiseert op 7 december een campagnediner in Oosterbeek om fondsen te
werven voor de zenuw-/spierziekte ALS. De kook- en serveerteam bestaat onder andere uit
burgemeester J.P. Gebben, KNO-arts C. Stengs, tandarts S. Braaksma en fysiotherapeute
J. Stolte-Alkema.
___________________________________________________________________________
Voor meer informatie en voor het opvragen van campagnemateriaal in hoge resolutie kunt u contact opnemen
met Ineke Zaal, PR & Event manager, telefoon (06- 20164256) of e-mail (i.zaal@stichting-als.nl) of via de
speciale campagnewebsite www.vechtmeetegenals.nl.
ALS – Amyotrofische Laterale Sclerose
ALS is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Door het langzaam
afsterven van de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen, leidt de ziekte tot progressieve
zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp. ALS is ongeneeslijk. Patiënten overlijden gemiddeld drie
jaar na de eerste verschijnselen, veelal door zwakte van de ademhalingsspieren.
ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd ontstaan – slechts 5% van de gevallen is familiair (waarbij in slechts
30% van de gevallen genenonderzoek mogelijk is). ALS komt in de hele wereld met dezelfde frequentie voor,
jaarlijks overlijden er wereldwijd 125.000 mensen aan de ziekte (in Nederland rond de 450 per jaar). Jaarlijks
wordt bij ongeveer 500 mensen in Nederland de diagnose ALS gesteld waarmee het aantal patiënten min of
meer stabiel blijft op zo’n 1500 per jaar in Nederland.
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