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Nieuwsbrief mei 2022

In deze nieuwsbrief:
De laatste loodjes voor de werkgroep
Gert geridderd in de Orde van Oranje Nassau
Oproep deelname Walk&Bike4Energy op 14 mei
Waarom Webhelp de Challenge Mont Ventoux al jaren sponsort
Hoe was de Walk&Bike4Energy van 3 april?
En natuurlijk aandacht voor onze andere sponsors

Vanuit de werkgroep

Het aftellen is begonnen!
Nog een paar weken en dan is het eindelijk zo ver. De 13e Challenge Mont Ventoux. Dit
jaar weer in Frankrijk, echt de Mont Ventoux op! De helden van dit jaar zijn volop in
voorbereiding. We zien de plaatjes en tijden van trainingen langs komen. En ook worden
nog de nodige acties om geld in te zamelen georganiseerd.
Vorige week hebben we in Aubignan kennis gemaakt met de nieuwe manager van het
vakantiepark waar we verblijven. Positief om ook het nieuwe management weer te mogen
vertellen over het doel van onze bijzondere stichting. Ook met de winkeliersvereniging is
weer contact geweest. Aubignan is klaar voor een warm welkom voor Join4Energy!
Ons doel in Frankrijk is om allemaal gezond (en vermoeid) de top van de Mont Ventoux te
bereiken. Het doel van de Challenge is zo veel mogelijk geld inzamelen om het onderzoek
naar een medicijn te financieren. Bovendien geven de sponsorbedragen onze deelnemers
aan de Challenge ook de nodige steuntjes in de rug bij de beklimming. Wilt u nog één van
onze helden sponsoren, aarzel daarom dan niet en doe het nu!
Ook kunt u natuurlijk mee doen met een van de activiteiten die nog worden georganiseerd
of producten kopen die aangeboden worden. Samen blijven we strijden voor het medicijn!
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Sportieve groet van de werkgroep CMV 2022
Lynn, Sharon, Henri, Vincent & Astrid

Ridder Gert

Op 26 april is Gert Gerritsen, onze voorzitter van Join4Energy, benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau. Door de burgemeester werd Gert onder andere
geroemd om zijn tomeloze inzet voor Join4Energy. Ook professor Smeitink prees in
een toespraak Gert om zijn betrokkenheid en als iemand die verbinding zoekt met
andere organisaties. Een citaat uit één van de aanbevelingsbrieven: "De inzet van
Gert voor het inzamelen van geld voor een medicijn is groot en een levensopgave.
Hij is er dag (en nacht) mee bezig en inspireert velen hiermee." Uiteraard is
Join4Energy enorm trots op haar voorzitter en feliciteert Gert van harte.
In een reactie geeft Gert aan dat hij diep onder de indruk is van deze heugelijke
gebeurtenis. Het lintje is wat hem betreft een mooie stimulans én kans om verder te
gaan op de ingeslagen weg.
Als jullie Gert willen feliciteren kan dat middels een donatie op zijn sponsorpagina
zodat zijn grootste droom kan worden gerealiseerd: een medicijn tegen
energiestofwisselingsziekten https://acties.join4energy.nl/evenementen/montventoux-challenge-2022/deelnemers/gert-gerritsen

Aanmelden voor de Club van 100 kan hier
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Walk&Bike4Energy 14 mei in Rossum
Komende zaterdag 14 mei organiseren we de 2e Walk&Bike4Energy. Dit maal zal
Maarten de tochten uitzetten rond Rossum (Ov.). De tochten rond Overberg waren
al prachtig, van de tochten rond Rossum verwachten we nog meer. Het is de
achtertuin van Maarten, dus hij zal de mooiste wegen en paden voor ons aan
elkaar knopen.
Op moment van schrijven hebben we 27 aanmeldingen. Uiteraard hopen we deze
week nog veel aanmeldingen te ontvangen. Wil je een mooie wandel- of fietstocht
combineren met een leuke sociale ochtend, meld je dan snel aan via
info@Join4Energy.nl.
Omdat 11 juni snel nadert, heeft Maarten fietstochten (75 en 125 km) uitgezet die
heel wat hoogtemeters bevatten. De wandelaars en hardlopers zullen vooral de
afstand kunnen gebruiken om te zien hoe zij er voor staan.
Meer informatie kan je ook vinden op onze website

Waarom sponsort Webhelp de Challenge al jaren?

Sinds de start van Join4Energy is Webhelp een trouwe sponsor en deelnemer van
de Challenge Mont Ventoux geweest. Vanuit onze Think Human visie vinden we
het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de samenleving en daarnaast
hebben we sport en gezondheid hoog in het vaandel staan. We zijn ontzettend trots
op alle Webhelpers die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor dit mooie
goede doel. Al fietsend en (hard)lopend beklommen zij de Mont Ventoux om geld
op te halen voor onderzoek naar energiestofwisselingsziekten bij kinderen. De
saamhorigheid, het gevoel wat je krijgt als je de top bereikt, iets terug kunnen doen
voor mensen die het nodig hebben en daarnaast ook eigen grenzen verleggen,
maakte dat vele collega's meerdere jaren achter elkaar de berg beklommen. Het
werk van Join4Energy is geweldig en daar dragen we vanuit Webhelp ook dit jaar
in de vorm van een sponsoring graag een steentje aan bij. We wensen iedereen
die in juni naar Frankrijk afreist voor de Mont Ventoux Challenge 2022 heel veel
succes, zet hem op!
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Hoe was het 3 april?

3 april was het dan eindelijk tijd voor onze eerst tourtocht. Dit jaar geen clinic, maar
een tourtocht waar iedereen aan mee kon doen!!
Het was nog een koude april ochtend toen alle sportievelingen zich meldden bij
boshotel Overberg. Hier mochten we de deelnemers ontvangen voor vertrek. Toen
iedereen er klaar voor was, heeft Maarten van Bike Challenge nog even alles
uitgelegd. Hij had weer de routes uitgezet.
Tijdens de minuut stilte voor onze mito mama Cindy begon ineens de zon te
schijnen, alsof ze op ons neerkeek. Toen was het tijd om te gaan! De fietsers
konden kiezen tussen een route van 60km en 100km en de wandelaars en
hardlopers legden een route af van 10km of 15km. Het was een gezellige boel
onderweg. Halverwege de fiets routes was er nog een pauzeplek waar iedereen
even weer de bidon kon vullen en even wat kon eten. Ondanks dat het koud was
zo begin april, scheen de zon volop en kon iedereen genieten van de mooie
omgeving van Wageningen.
Na een tijd kwamen de eerste hardlopers alweer terug en konden ze lekker
uitrusten bij de haard die inmiddels was aangestoken. Iedereen kon zijn eigen
tempo fietsen, wandelen en hardlopen. De deelnemers kwamen in groepjes
binnen. Zoals dat gaat na een toertocht werd er gezellig bijgepraat, want ja we
hadden elkaar al lang niet gezien. Ook de deelnemers die nog nooit iets met
Join4Energy hadden gedaan, konden gezellig met elkaar kletsen en meer kennis
maken met Join4Energy.
Al met al een geslaagde dag en mooi voorbereiding voor onze helden aan de
Challenge.
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Sponsors Challenge Mont Ventoux 2022
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