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Nieuwsbrief– nummer 3 – augustus 2021 

 

Zondag 22 augustus: Ploegpresentatie en uitzwaaien 
 
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief, zijn we nog maar een maand verwijderd van het 

vertrek naar Frankrijk met als doel, de beklimming van de magische berg Mont Ventoux. 

Voor de meeste onder ons de eerste keer, voor anderen de tweede keer of de derde keer 

en zelf enkelen voor de vierde keer.  

 

De voorbereidingen zijn vanwege corona 

beduidend anders gelopen dan vooraf gepland! 

We zijn nog niet zo vaak voltallig geweest en al 

zeker niet hebben we onze vorderingen kunnen 

en mogen delen met familieleden, collega’s, 

medebewoners, sponsoren, donateurs en 

verwanten. Op zondag 22 augustus vanaf 

10.00 uur is iedereen van harte welkom op de 

Wielerbaan aan de Terheijdenseweg (bij de 

schaatsbaan) in Breda. We worden ontvangen 

door Tjeerd, een wielerfanaat pur sang die 

iedere vrijdagavond de trainingen verzorgd, 

waar ook regelmatig onze deelnemers en 

buddy’s bij aansluiten.  

 

Hij zal ons begeleiden en voorgaan op het 

parcours, maar vooral jullie als bezoeker laten we zien hoever de deelnemers en buddy’s 

gevorderd zijn. Uiteraard ontvangen we jullie met koffie/thee en wat lekkers. Later gevolgd 

nog een drankje en een hapje, waarbij wel wordt verwacht dat  iedereen de dan geldende 

coronamaatregelen opvolgt, dus houd afstand!  

 

Om enig idee te hebben op hoeveel ‘supporters’ we mogen rekenen, is het van belang om 

je vooraf aan te melden. Stuur een e-mail naar montventoux@sovak.nl en geef aan met 

hoeveel personen je van plan bent te komen. Doe dit vóór 10 augustus a.s. Er is voldoende 

gelegenheid rondom de baan om iedereen te ontvangen. De middag wordt rond 13.00 uur 

afgesloten met een heuse ploegpresentatie.  

 

Hopelijk ontmoeten we elkaar op zondag 22 augustus om 10.00 uur op de Wielerbaan te 

Breda! 
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Joost Meijs heeft meegetraind    
 
Het mag duidelijk zijn dat de Raad van Bestuur van 

SOVAK het project van ganse harte ondersteunt en 

trots is op onze kanjers die de top gaan    

beklimmen. Vorig jaar was bestuursvoorzitter 

Marie-Louise van der Kruis in Frankrijk getuige van 

de verrichtingen van de deelnemers en buddy’s. 

Volgend maand zal bestuurder Joost Meijs in 

Frankrijk bij de groep aansluiten om alle 

deelnemers aan te moedigen. 

Om feeling te krijgen en kennis te maken met de 
groep heeft Joost onlangs actief een training 
bijgewoond, wat bijzonder werd gewaardeerd! 

 

 
 

 

Klimtraining op de Posbank.  

Na de vele trainingsmomenten op de 

wegen door het Brabantse land zijn er 

ook een drietal trainingen gepland in 

heuvelachtig gebied om de klim-

kilometers in de benen te krijgen. 

 

Vanwege de overstromingen in Limburg 

is op zaterdag 24 juli uitgeweken naar de 

Posbank waar door Petra, Andrea en 

Natalie een mooie en pittige route was 

uitgezet. 

Om zeven uur in de ochtend vertrokken 

we met de touringcar en bakwagen (voor 

de fietsen) richting Arnhem. De 

weergoden waren ons gunstig gezind; 

tijdens de training is het droog gebleven en we hebben zelfs in de buitenlucht kunnen 

lunchen. Tijdens de terugreis vielen pas de eerste druppels!  

 

Op zaterdag 7 augustus en 28 augustus staan er nog twee klim-trainingen op het 

programma, hopelijk (mits verantwoord) reizen we dan naar Limburg.  
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De bus, de chauffeurs en hun vrouwen  

Wij prijzen ons gelukkig omdat we, wat betreft het 

personenvervoer, gebruik mogen maken van de    

riante touringcar van Ponton Made B.V.  

De twee vrijwilligers, André Schipperen en Jos 

Rullens zijn de chauffeurs. Vergezeld van hun 

vrouwen Anja en Toos hebben wij al kennis met 

elkaar gemaakt tijdens de rit naar de Posbank. Zij 

zullen ons ook veilig vervoeren bij de komende 

trainingsritten naar Limburg en ook naar en van 

Frankrijk. André, Jos, Anja en Toos, ONTZETTEND 

BEDANKT! 

 

 

   Zomermarkt in Terheijden 

Afgelopen vrijdag was er weer de traditionele 

zomermarkt op het terrein van SOVAK in 

Terheijden.  

 

Uiteraard mocht een stand van Mont Ventoux niet 

ontbreken. De in wielerkleding gehulde deelnemers 

hebben nog aardig wat euro’s weten binnen te 

halen om het project financieel te ondersteunen! 

 

 

Waar zouden we zijn zonder onze sponsoren?!  
Ook in deze nieuwsbrief speciale aandacht voor onze sponsoren. We blijven het herhalen: 

zonder onze sponsoren is het onmogelijk om datgene te bereiken wat wij willen. Letterlijk 

en figuurlijk de TOP! We zullen en kunnen dit niet vaak genoeg zeggen; maar DANK aan al 

onze sponsoren! 

 

De sponsoren van SOVAK Mont Ventoux 2021 
Aurix, Oome Raamsdonk bv, Sinis, Polvo B.V., Mannen van Stoof, VDA Geveltechniek, 

R&O, Actief Cleaning Services, Beekmans Service en onderhoud, Cobra Medical B.V., KS-

Service, Sun Express Zonwering, Dolmans L+P ontwerpers en Adviseurs b.v., MEO consult 

B.V., ACES Direct, Atletiekvereniging Sprint, Trekhaakcentrum, ITM Interma, Arie Roobol, 

Dirk Kuyt Foundation, Snoeren Cultuurtechniek, STRND Breda, Van Dijk Made, Marquart, 

Bertens Bouw, AAG, Otjens, Spierballen, Visker, Rijk Zwaan Nederland, Qwinq, Van den 

Berg Special Building Care, Landgoed Bergvliet, Alba Concepts, Into Telecom & IT b.v., A 

Jansen Timmerbedrijf, CBT Midden-Brabant, Divine Marketing Advies|Interim|Projecten, 
Bouwbedrijf Peter Peters, Ponton Made B.V. 
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Zijn er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen? Stuur dan een 

mailtje naar montventoux@sovak.nl. Meer informatie over dit geweldige project vind je ook 

op https://www.sovak.nl/mont-ventoux-2021.  

 

Sportieve groeten, 

 

 

Projectteam Mont Ventoux 

Petra, Natalie, Gerry, Andrea, Monique en Ad 
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