Nieuwsbrief nummer 4, 8 september 2016.

Beste volgers,
Voor u ligt onze 4e nieuwsbrief van ons avontuur. Nog 8 dagen te gaan en dan gaan Dennis en
Moniek van Berkel het avontuur aan om de Mont Ventoux te beklimmen. Je kunt al bijna in uren
gaan tellen… Deze uitdaging gaan we weer aan voor het KWF. We doen dit avontuur via de
organisatie ColSensation. Kanker laat ons niet los en daarom hopen we weer geld op te halen dat
gebruikt kan worden om de strijd tegen kanker in de nabij toekomst te kunnen winnen.

Lustrum editie
Deze editie van de Colsensation in 2016 is de eerste lustrumeditie. Het thema van deze editie is
‘Dromen is mooi’. Het is de eerste keer dat wij hieraan deelnemen, maar we begrijpen dat de
organisatie ieder jaar beter wordt. Zo is er dit jaar een nieuwe website met deelnemersmodule en
donatiemodule, een record aantal sponsoren en een organisatieteam die er enorm veel zin in heeft
om er weer een succes van te maken. De totaalopbrengst van de afgelopen vier jaar was € 819.085,-en het gaat lukken om dit jaar over het totaal van € 1.000.000—uit te komen. De tussenstand op 7
september 12:00uur is € 246.857,55. Op dat moment is de tussenstand bevroren en pas op 8
oktober bij de feestavond, wordt de eindstand bekend gemaakt. Al een prachtig resultaat!! Dat had
men 5 jaar geleden niet durven dromen toen het idee ontstond om de Mont Ventoux te beklimmen.
Dromen is mooi, daaruit ontstaan soms de meest fantastische ervaringen en belevingen!
Het succes van voorgaande jaren is niet onopgemerkt gebleven en in tegenstelling tot een jaar
eerder knalde de inschrijving direct vol. Door wat aanpassingen kon de capaciteit uitgebreid worden
waardoor we nu met ruim 325 deelnemers de Mont Ventoux opgaan; deze deelnemers worden
begeleid door meer dan 50 vrijwilligers en een hele schare supporters. Het is maar goed dat de
capaciteit dit jaar is uitgebreid, anders konden wij (Moniek en Dennis) niet mee doen aan deze editie.
Wij vinden de strijd tegen kanker zoiezo belangrijk en willen daar graag op onze manier aan
bijdragen, maar dit jaar is dat voor ons nog belangrijker geworden door de gezondheidstoestand van
de vader van Moniek.

Laatste week voor vertrek
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is het nog een kleine week voordat we afreizen naar Frankrijk,
we hebben een laatste informatie-avond gehad waarbij we de fietskleding hebben gekregen. Zie
fotoke verderop. Daarnaast hebben we nog een heleboel praktische informatie ontvangen, waarvan
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we ook weer een groot deel zullen vergeten waarschijnlijk. Dat is op zich niet erg want het meeste is
gelukkeig al geregeld en het trainen zal ook nog maar een paar dagen kunnen. In principe moeten we
er dus klaar voor zijn (of dat ook zo is zal wel blijken op de berg zelf). Daarnaast is er op de laaste
informatie-avond nog iemand uit een onderzoeksteam geweest , van een door Colsensation
gesponsord onderzoek, om te vertellen over wat zij doen met het onderzoeksbudget. Zo krijgen we
een heel directe terugkoppeling van wat er met het opgehaalde geld gebeurt.
Verder is het vervoer geregeld, het verblijf is geregeld, de sponsorbedragen zijn voor het grootste
deel binnen en we hebben daarmee onze inschrijflimiet gehaald voor sponsoring. Waarvoor onze

grote dank aan iedereen die gesponsord heeft. (Overigens het is nog altijd mogelijk om ons te
sponsoren, zie het einde van deze nieuwsbrief). Wat ook noodzakelijk was om geregeld te hebben
voor dat we kunnen vertrekken is de oppas voor onze Foppe en Jules (die moeten helaas thuis
blijven). Gelukkig hebben Jorita, Myriam en Tonny aangeboden om voor onze kinderen te zorgen als
wij in Frankrijk zitten. Daar zijn we erg blij mee, want dan weten we zeker dat ze goed verwend
worden en dat ze een leuke tijd zullen hebben. Er is een schema gemaakt om die mannen op te
vangen…
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Accommodatie
Voor deze editie van ColSensation 2016 verblijven we met de meeste deelnemers, vrijwilligers,
supporters en organisatie in de accommodatie Village Center Residences Les Demeures du Ventoux
in Aubignan, nabij Carpentras, op zo’n 17 km ten westen van Bedoin en op zo’n 1050 km vanaf
Zevenbergen. Dus best een eindje fietsen. Gelukkig heeft de organisatie ook een bus geregeld maar
wij hebben besloten om zelf met de auto te rijden naar Aubignan.

Het voordeel van een relatief kleiner evenement is dat het nog mogelijk is om voor alle Colsensationganger een verblijf te regelen op één vakantiepark. Op dit park huurt de organisatie huisjes (4 of 6
persoons) zoveel mogelijk bij elkaar. Zodoende hebben we als Colsensation een soort eigen dorpje in
het park, waar ook de centrale tenten voor de maaltijden en het feest worden opgebouwd. Lekker
knus en makkelijk dus. Daarnaast hebben we zo ook een sterker gevoel dat we er samen voor gaan.
Wij zitten in een 4 persoons huisje samen met nog twee andere deelnemers uit Zevenbergen, dus
een beetje bekend.
Het park ziet er leuk uit en heeft verschillende voorzieningen zoals een fitnessruimte, sportvelden
maar ook een mooi zwembad (zie volgende pagina). Nu maar hopen dat het ook lekker zwemweer
wordt. Aan de andere kant, we moeten ook onze krachten sparen en ontspannen, maar daar zijn
gelukkig ook voldoende mogelijkheden voor op het park en in de omgeving.
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Weeromstandigheden
Zoals jullie wellicht wel weten is de beklimming van de Mont Ventoux in de Tour de France ingekort
vanwege de harde wind bovenop de berg. Als de wind meer dan 150 km per uur is dan zullen we niet
tot de top mogen fietsen. Er is door de organisatie een alternatief bedacht. Een dag van te voren kan
hierover worden beslist. De alternatieve route is:
Bedion  Chateau Reynard (klimmen)
Chateau Reynard  Sault (afdalen)
Sault  Chateau Reynard (klimmen)
Bij de Tour de France was de finish ook bij Chateau Reyanrd.

Fietsonderhoud
Ook deze keer zijn onze fietsen weer uitgebreid onderhouden / schoon gemaakt door Bike2you,

Erik Raeijmaekers. Bij de fiets van Moniek heeft hij zelfs een ander achterwiel erin gezet, om
toch nog net een kleiner verzet te kunnen trappen. Dit kon niet opgelost worden door een andere
cassette, maar door een andere cassette en een ander wiel. Erik weer hartelijk dank voor je steun en
fietsonderhoud!!!! Wie weet zien we je nog in Frankrijk om met ons mee te fietsen!!!!
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Tips nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is gemaakt om onder andere de donateurs op de hoogte te houden van onze
activiteiten. Wellicht zijn er specifieke zaken welke jullie leuk vinden dat we er iets over vertellen dan
kunnen jullie ons een mail sturen of zeggen als we elkaar zien. Ook als je geen interesse hebt in deze
nieuwsbrief kun je het ook aangeven.

Donaties
In de afgelopen maand zijn er reeds diverse donaties gedaan, hiervoor hartelijk dank. Uiteraard is er
nog steeds een mogelijkheid om een donatie te doen.
De huidige stand van de donaties is nu ruim € 1.760,00. Dit is al een SUPER mooi bedrag
natuurlijk! Er zijn daarnaast nog diverse toezeggingen gedaan. Om de toezegging te verzilveren klik
op de volgende link!
http://ColSensation.nl/teams/de-van-berkeltjes/
We hebben dus een teampagina van ons beide aangemaakt, ook kan er individueel gedoneerd
worden.
Pagina Dennis:
http://ColSensation.nl/deelnemers/dennisvanberkel/
Pagina Moniek:
http://ColSensation.nl/deelnemers/vanberkeltjes/

Doneren kan nog tot 23 september 2016, dat is een week na de
beklimming.
Tot slot
Bedankt weer voor jullie steun en na ons avontuur zal weer een nieuwsbrief verschijnen met onze
bevindingen van de week rondom de kale berg…
Dennis en Moniek van Berkel
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