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In deze nieuwsbrief:
De werkgroep over de voorbereidingen van de Challenge Mont Ventoux 2022
Het bestuur vraagt jullie mee te denken over de toekomst van de Challenge
Mont Ventoux
Geld inzamelen met een QR code
Oproep deelname Walk&Bike4Energy op 3 april
Onze sponsor Riva stelt zich voor
En natuurlijk aandacht voor onze andere sponsors

Vanuit de werkgroep

We hebben er zin in!

11 juni 2022 komt steeds dichterbij. En nu de zon weer meer schijnt, wordt het
trainen ook weer steeds leuker. Na 2 jaren met alternatieve challenges gaan we
dit jaar dan toch echt de Mont Ventoux, de kale reus, weer op. De
voorbereidingen lopen ondertussen door en de contacten in Frankrijk worden
weer verstevigd. De mooie nieuwe sportkleding is ook al besteld.
Er is een mooie groep met deelnemers, een super groep supporters maar er
kunnen ook nog deelnemers bij. Grijp deze laatste kans en geef je ook op.
Samen strijden voor het medicijn!

Sharon, Lynn, Vincent, Henri en Astrid
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Schrijf je hier in voor de Challenge Mont Ventoux 2022

Van het bestuur

Denk met ons mee over de Challenge Mont Ventoux
Onze achterban zegt volmondig JA tegen de Challenge Mont Ventoux. "De Heilige
Berg" en "Geen Alp'dHuzes zonder Alp d'Huez" zijn rake typeringen die worden
genoemd. De organisatie van de Challenge staat als een huis, het evenement is
divers waarbij alles op één locatie plaatsvindt en een toenemende belangstelling
voor de heroïek van de Mont Ventoux maken deze tot HET symbool van
Join4Energy.
Het bestuur wil jullie graag betrekken bij de vraag hoe we de Challenge nog beter uit
de verf kunnen laten komen. Thema's daarbij zijn onder andere nieuw bloed, extra
uitdagingen en promotie. Een eerste aanzet hebben we gegeven tijdens de digitale
ontmoeting van 8 februari. Ook tijdens de CMV2022 in Frankrijk krijgen onze Helden
tijdens een "Open inloop" de kans om mee te denken. Ga je niet mee maar wil je wel
met ons over dit onderwerp van gedachten wisselen of ideeën aandragen? Stuur dan
even een berichtje aan ron@join4energy.nl.
We hopen dat we vol inspiratie een zonnige toekomst in kunnen gaan!
Namens het bestuur, Ron

Aanmelden voor de Club van 100 kan hier
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Van onze penningmeester

Geld inzamelen met QR code
Jullie als deelnemer “Held” van de Mont Ventoux challenge hebben het vast ook
vaker meegemaakt. Heb je een leuke actie en dan kom je er achter dat mensen
steeds vaker geen contant geld op zak hebben. Dan kan je een hoop inkomsten als
Held mislopen. Daarom is werken met een QR code een tip die we willen geven.
Een QR code maken
De website https://qrcodetotaal.nl is een website met een GRATIS generator. Maak
je eigen QR code met desgewenst een logo of andere afbeelding. Je kunt de QRcode vervolgens gebruiken waar en zo vaak je wil. Plak ‘m op collectebussen, laat
de code drukken op flyers of plaats deze op je website.
Hulp nodig?
Veel plezier en succes met het aanmaken van jouw eigen QR code om geld in te
zamelen voor onderzoek naar het felbegeerde medicijn voor
energiestofwisselingsziekte.
Wil je een QR code gaan gebruiken, vraag dan gerust om tips aan mij. Stuur een
mailtje naar Penningmeester@join4energy.nl en ik help je met het aanmaken van
een QR code.
Groetjes Esther
Penningmeester Join4Energy
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Walk&Bike4Energy 3 april
Volgende week zondag 3 april is de eerste editie van onze Walk&Bike4Energy.
Maarten Nijland van BikeChallenge heeft twee mooie (hard)looproutes van circa 10
km en twee fietsroutes (één van ruim 50 km en één van ruim 100 km) uitgezet in de
omgeving van Overberg. Al ruim 60 sportivelingen hebben zich aangemeld.
Heb jij ook wel zin om die omgeving te ontdekken? Meld je dan nu aan
via info@Join4Energy.nl. Voor 10 euro krijg je de routes in GPX-bestand
toegezonden, word je ontvangen met een kop koffie en verzorgen we onderweg de
innerlijke mens.

Onze sponsor RIVA stelt zich voor

Hoi allemaal, mijn naam is Karin ten Hoorn en ik ben eigenaar van Riva
Verzekeringen & Administraties en vanuit deze hoedanigheid dan ook sponsor van
Join4Energy.
Als persoon doe ik voor de 3e keer mee aan de challenge wat voor mij altijd nog
een uitdaging is door mijn herseninfarct en als gevolg een linkszijdige verlamming
in 2016.
De eerste Keer Mont ventoux was in 2017 waarbij ik toen met een driewiel ligfiets
met ondersteuning op rechts omhoog ben gegaan .
Daarna ben ik in 2019 lopend omhoog gegaan.
Wat nog ontbrak is toch ook op de racefiets omhoog dit keer zonder ondersteuning
en dus echt ook weer een uitdaging voor mijzelf. En tevens daarbij ook nog eens
een goed doel ondersteunen.
Ik geef naast mijn werk ook Spinningles op de sportschool en dus is dit ook de
ideale manier om dmv een spinningmarathon, de mensen wat beleving te geven in
https://mailchi.mp/4c975c3bd368/nieuwsbrief-april-8868318

4/6

23-03-2022 20:19

Nieuwsbrief maart 2022

wat je gaat doen en wat het goede doel inhoudt, dus 4 uur spinnen voor een goed
doel hebben wij georganiseerd en daarmee € 1.000,- opgehaald waarvan €500,voor join4energy en € 500,- voor KWF
Dit is mijn verhaal en ik heb er zin in, komende maanden trainen, en tot 11 juni!
Sportieve groeten, Karin ten Hoorn

Sponsors Challenge Mont Ventoux 2022
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