Zin in een (korte) vakantie in Frankrijk en een geweldige
uitdaging………

Nieuwsbrief 2, Thom Ventoux 2016

Beste huidige en toekomstige Thom Ventoux vrienden,

De voorbereidingen voor de Thom Ventoux 2016 zijn in volle gang, onder andere de afdeling
communicatie is druk bezig geweest.
De website Thom Ventoux 2016 is online: www.thomventoux.nl. Dus aanmelden kan nu via
de website, Ook hebben we een facebook pagina: Thom Ventoux. Word vriend! En volg ons
op twitter: @thomventoux.
Het is ongelooflijk leuk om te merken dat veel mensen weer warm beginnen te lopen voor de
Thom Ventoux 2016. De gesprekken op verjaardagen, feestjes en het werk gaan weer
regelmatig over de grote uitdaging, de beklimming van de Mont Ventoux. En zonder de Kale
Berg nog in zicht schept dat al iets van saamhorigheid.
Wij zijn blij dat we ook dit keer een mooi project hebben gevonden waarvoor we de uitdaging
met z’n allen aangaan. Wij fietsen voor een onderwijsprogramma in Ethiopië gericht op
kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Zowel op de website van The Thom
Foundation als op de Thom Ventoux website vind je uitgebreide informatie over het project.
De commissie die zich bezig houdt met sponsoring is erg actief bezig met het bedenken en
uitwerken van sponsoracties. Juist in deze moeilijke tijd kan het voor deelnemers lastig zijn
om aan sponsorgeld te komen. Daarom denkt de organisatie van de Thom Ventoux 2016
graag met je mee.
Houd de website de komende maanden goed in de gaten want daar vind je leuke, inspirerende
sponsoracties
De eerste activiteit vindt al plaats op 13 december aanstaande. We staan met een grote kraam
op de kerstmarkt in de Spiegelstraat in Bussum, zie ook Facebook pagina Kerstmarkt
Spiegelstraat. We verkopen mooie, zelf gemaakte spullen zoals houten kerstbomen, mooie

bamboe sterren, sieraden, kaarten, posters, kaasplanken, …….. Echt een aanrader, dus kom
vooral langs, want naast onze leuke kraam zijn er ook nog heel veel andere kramen met leuke
spullen, lekkernijen etc…

Hank en Bart druk aan het klussen voor de Kerstmarkt

De eerste aanmeldingen zijn binnen!! En er zijn veel mensen die hebben aangegeven dat ze
graag mee willen maar nog niet hebben aangemeld. Ons verzoek is dat als je zeker weet dat je
mee wilt doen aan dit sportieve evenement, je je aanmeld op de website Thom Ventoux. Dit
omdat de organisatie een optie heeft genomen op een groot aantal kampeerplekken en mobile
homes en wij half januari een update moeten geven aan de camping.
Verder zijn wij aan het inventariseren of er belangstelling is voor het organiseren van een
Mont Ventoux wandeling. Dus we horen ook graag als er mensen zijn die hierin
geïnteresseerd zijn.
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin januari.
Heb je op- of aanmerkingen, tips, nieuws, of anderszins laat het ons weten.

Wij willen jullie hele fijne feestdagen toewensen en een mooi, gezond en een sportief 2016!

We verheugen ons op je aanmelding. Wij hebben er enorm veel zin in!
Hartelijke groet,
namens de organisatie van de Thom Ventoux 2016,
Inge Obdeijn

