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Samen bewegen voor energie in 2022

Doe met ons mee! 
  

Join4energy organiseert op zondag 3 april en zaterdag 14 mei 2022 twee toertochten

(fietsen én wandelen) voor iedereen die hier aan mee wil doen. Wij nodigen jullie allemaal

uit om hier aan mee te doen. Samen in beweging in 2022! 

  

Deze twee walk&ride4energy tochten komen in de plaats van de clinics die andere jaren

voor de deelnemers aan de Challenge Mont Ventoux werden georganiseerd. Natuurlijk

gaan we er van uit dat alle deelnemers aan de CMV mee doen aan deze toertochten. Maar

we vinden het super leuk dat nu iedereen hier aan mee kan doen. 

Zo werk je aan je gezondheid en steun je gelijk de deelnemers aan de CMV én Stichting

Join4energy. 

De precieze locaties voor de tochten moeten nog worden vastgelegd, maar het streven is

om beide tochten redelijk centraal in Nederland te houden. Bij de tweede tocht, op 14 mei,

zal het accent wat meer worden gelegd op hoogteverschillen, dus daar moeten we wel

rekening mee houden bij het bepalen van de locatie. De kosten voor deelname aan een

walk&ride4energy bedragen 10 euro. 

Reserveer beide data in je agenda zodat je de tijd vrij houdt. Je alvast opgeven kan

natuurlijk ook. Stuur dan een mailtje naar info@join4energy.nl met daarbij je naam en of je

wilt fietsen of wandelen. 

mailto:info@join4energy.nl
mailto:info@join4energy.nl
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Fiets of wandel jij met ons mee in 2022? Samen onderweg voor energie! 

  

Werkgroep Challenge Mont Ventoux 
 
PS: de inschrijving voor de challenge Mont Ventoux staat ook nog open. De
challenge is dit jaar van 9 t/m 12 juni. We zouden het geweldig vinden als je
mee gaat!

 
 

Schrijf je hier in voor de Challenge Mont Ventoux 2022

Aanmelden voor de Club van 100 kan hier

Safe the date.

 
Reserveer 8 februari 19.30 uur, digitale ontmoeting Join4Energy. 
Het is lang geleden dat we elkaar als Join4Energy-family ontmoet hebben. En hoewel dat

niet wil zeggen dat er geen contacten zijn, toch hebben we met zijn allen die ontmoeting

https://acties.join4energy.nl/evenementen/mont-ventoux-challenge-2022/aanmelden
https://www.join4energy.nl/join4energy/club-van-100
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best gemist. Tijd om daar iets aan te doen! 

Het bestuur organiseert op 8 februari as. om 19.30 een digitale ontmoeting. We zullen dan

actuele ontwikkelingen delen, bijvoorbeeld over de samenwerking met andere organisaties

en wat dat voor Join4Energy kan betekenen, de Challenge en het medicijnonderzoek.

Wellicht kan er vanuit de teams ook informatie gedeeld worden. Uiteraard kunnen jullie zelf

ook gespreksonderwerpen aandragen. 

We streven er naar de meeting rond 21.00 uur af te ronden. 

We zien je graag bij deze digitale ontmoeting. Aanmelden kan door een mail te sturen naar

ron@join4energy.nl

Van onze voorzitter

Join4???? 
 
Graag wens ik jullie om te beginnen alle goeds voor 2022. 
Ja, daar schrijf ik zo wat. Want ik weet nog al te goed hoe ik een jaarwisseling
beleefde in de tijd dat we nog voor Matthias zorgden. 
 
Want als het begrip ‘energiestofwisselingsziekte’ voor jou geen onduidelijke ziekte
meer is, maar kwaadaardig onderdeel is geworden van jouw persoonlijk leven en dat
van je gezin, ja dan kijk je niet onbevangen meer naar een nieuw jaar. Dan moet je
er doorgaans rekening mee houden dat een nieuw jaar je meestal nieuwe
verrassingen zal bezorgen, en dat zijn meestal geen positieve. Dan ben je al
dankbaar dat blijft wat je hebt. Bij al die beste wensen dacht ik vaak: “Man, je moest
eens weten hoe bang ik ben wat we ons nu weer te wachten staat!” En nee, ik ging
niet echt met energie het nieuwe jaar in. 
 
Ik wens allen voor wie dit een werkelijkheid is in ieder geval toe dat 2022 toch een
goed jaar mag zijn voor jullie en jullie gezinnen. Uiteraard ook heel veel energie en
wijsheid toe om het goede te blijven doen. Ja, ook heel veel steun vanuit jullie
omgeving, uiteraard ook vanuit de Join4Energy-family en de brede kring rondom
energiestofwisselingsziekten. Wat kan dat veelbetekenend zijn te weten dat er
mensen om je heen staan, je begrepen te weten. 
 
Samen kijken we als Join4Energy-family uiteraard heel gespannen uit naar de
uitkomsten van het medicijnonderzoek door prof. Smeitink en zijn team van
Khondrion. Normaliter komen in het jaar 2022 de resultaten beschikbaar van diverse
onderzoeksfases. Ze zullen zeer bepalend zijn voor de kansen op succes van het
ingezette onderzoek. Heel erg spannend! Wat verlangen we er met zijn allen naar
dat onze hoop op een medicijn steeds meer bewaarheid wordt! Wat gun ik die hoop
aan patiënten en hun gezinnen. Ik wens prof. Smeitink en zijn team veel energie en
wijsheid toe. Ja, ook de nodige financiële middelen, want dat is ook een heel
spannend ding! In ieder geval straalt de inzet van prof. Smeitink en zijn team heel
veel energie uit. Dat motiveert om alles te geven om hen te ondersteunen. 
 
En ja, dan is er ook nog zoiets als de CMV2022… We gaan alle mogelijkheden

mailto:ron@join4energy.nl


10-01-2022 20:08 Nieuwsbrief januari 2022

https://mailchi.mp/efaa6caa954e/nieuwsbrief-april-8719181 4/5

benutten om de CMV2022 in Frankrijk doorgang te laten vinden, met inachtneming
van alle regelgeving.  Ik hoop natuurlijk wel heel erg vurig dat ik in Juni een deel van
de J4E-family in Frankrijk zal treffen. Broodnodig is dat ook, want Covid heeft heel
veel energie doen weglekken uit de J4E-family. Soms denk ik: “Wat blijft er nog over
van die Energy in Join4Energy?” Terwijl die inzet juist nu zo cruciaal is. 
Ik wens jullie allemaal veel energie toe om 2022 tot een goed jaar te maken! 
 
Gert Gerritsen, voorzitter Join4Energy.

Schrijf je hier in voor de Challenge Mont Ventoux 2022

 
We zijn nog steeds op zoek naar twee enthousiastelingen die samen met Henri en
Vincent de sponsoring verder willen uitbouwen. We zijn momenteel in gesprek met

twee kandidaat sponsors en komen nu handjes en hoofden tekort om de
sponsoring verder uit te bouwen. Wie o wie wil ons helpen een gezond financieel

draagvlak te creëren voor een mooi evenement in juni 2022.  
 

Interesse? Stuur een mailtje naar info@join4energy.nl of bel Henri voor meer
informatie 06-101 257 54 

  

Geslaagde bieractie Energy 4 Finn

"Bier verbindt" zijn de vaak uitgesproken woorden van Join4Energy voorzitter Gert
Gerritsen en dat blijkt ook hier in de Brabantse Kempen weer uit de tot nu toe
geweldige opbrengst. 
De actie ging van start op 6 november met een bierproeverij  o.l.v.  een
biersommelier van brouwerij “De Dochter van de Korenaar” uit Baarle-Hertog. Dit

als zijnde de 3e ronde in de kantine van Bladella, dé voetbalclub in Bladel (volgens
kenners) met speciaalbieren en bijpassende hapjes.  
Door het enthousiasme van de biersommelier, de vrijwilligers van de sportkantine, 
de deelnemers en ons team hebben we in deze rare tijden toch een heel mooie en
gezellige avond gehad. 
Maar daarmee is de actie nog niet voorbij, deze word doorgezet door onze
teamleden die inmiddels al ontzettend veel bierpakketten hebben verkocht aan
familie, vrienden, collega’s en kennissen. 
Het bedrag zullen we t.z.t. bekendmaken via Facebook aangezien de actie nog

https://acties.join4energy.nl/evenementen/mont-ventoux-challenge-2022
mailto:info@join4energy.nl
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loopt bij het schrijven van dit bericht. 
Wij willen nog wel even van de gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal een
fantastisch 2022, vol geluk, gezondheid, hoop, liefde, plezier en energie te wensen. 
Proost namens team Energy 4 Finn 

                               

Sponsors Challenge Mont Ventoux 2022
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