
Inschrijving Challenge Mont Ventoux 2023 geopend!

Join4Energy organiseert de 14e editie van de Challenge Mont Ventoux! Het
evenement waarmee we samen geld inzamelen voor een medicijn  tegen
energiestofwisselingsziekten. Jij kunt één van de helden worden die deze
uitdaging aangaat. Door jouw inzet komt een toekomst voor patiënten die lijden
aan deze ziekte weer een stapje dichterbij. 
 
Hoe wil jij de top van de Mont Ventoux bereiken? Met de fiets via de asfaltweg
of ga je met de mountainbike via de onverharde routes? Of ga je lopen? Naast
wandelen en hardlopen via de asfaltweg is het dit jaar ook mogelijk om via de
off-road paden te hiken. 
 
Het evenement zal plaatsvinden van 15 t/m 18 juni 2023. Ben jij klaar om de
uitdaging aan te gaan? Schrijf je dan nu in via deze link dan zien we jou 17 juni
op de top van de Mont Ventoux.

Voor extra informatie check onze website www.join4energy.nl of stuur een
mailtje naar CMV@join4energy.nl

https://acties.join4energy.nl/evenementen/challenge-mont-ventoux-2023
http://www.join4energy.nl/
mailto:CMV@join4energy.nl


Heb je nog tijd voor een korte vraag? Klik dan op de optie die het meest
bij je past (jouw reactie is anoniem): 
 
Optie 1 Ja, ik ben enthousiast en ga mee naar Frankrijk. 
Optie 2 Dat klinkt goed! Ik twijfel nog wel over deelname aan deze editie. 
Optie 3 Ik sla deze editie over, maar ben de volgende keer wel van de
partij. 
Optie 4 De Mont Ventoux is voor mij een stap te ver, maar bij
evenementen in Nederland sluit ik graag aan. 
Optie 5 Ik heb geen interesse in actieve deelname aan evenementen van
Join4Energy.

Doorsturen van deze nieuwsbrief aan andere geïnteresseerden wordt op prijs
gesteld.

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/
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