
Halve marathon en fietstocht 
Mont Ventoux

 
LOPEN/FIETSEN VOOR KANKERPATIËNTEN

 
Op vrijdag 20 oktober 2023 gaan fanatieke 

hardlopers, fietsers en wandelaars voor de 13de keer een halve marathon op de  
Mont Ventoux in Frankrijk lopen/fietsen. Met deze loodzware halve marathon willen zij 

geld bijeen brengen voor de ondersteuning van kankerpatiënten.
 
Inbegrepen: - vervoer (incl. fiets) met luxe touringcar van VANDERWOU Tours/Samenmetdebus.nl 
   - 3 overnachtingen, lakenpakket, t-shirt finisher, fotopresentatie via link 
   - welkomstdrankje, 2 x ontbijtbuffet, koffie, thee en water in mobile home met airco 
   - soep met brood en een broodje hamburger met friet en salade (donderdagavond)

   - gezellige pastaparty bij het zwembad(vrijdagavond)
   - 3-gangendiner in restaurant Geraldinette inclusief 2 drankjes (zaterdagavond)

4 daagse compleet verzorgde reis voor maar € 350,- p.p. 
Doel: Het organiseren van verwendagen voor kinderen van ouders met kanker en ondersteunen van  

kleinschalige projecten waarbij hulp aan kankerpatiënten wordt geboden in allerlei vormen.  
Met de opbrengst van de halve marathon op de Mont Ventoux tracht de stichting haar doelen te realiseren.

Het 4-daagse programma ziet er als volgt uit:

Donderdag 19 oktober 2023
- verzamelen op het Bisschop de Vetplein in Gilze voor het gebouw van  

Vermetten accountants en adviseurs om 4:45 uur
- vertrek om 05:00 uur richting Frankrijk

- Gilze - Bedoin 1060 km, reistijd ca. 14 uur

Vrijdag 20 oktober 2023 
- ontbijt vanaf 06:00 uur

- start halve marathon wandelaars groep 1 om 07:30 uur, groep 2 om 09:00 uur 
- start halve marathon hardlopers om 11:00uur

- start fietsers “Cinglés du Mont Ventoux” in Malaucène om 08:00 uur  
- start halve marathon fietsers om 11:30 uur

- 19:30 uur pastaparty op het terras bij het zwembad

Indien de weersomstandigheden te slecht zijn, kan de organisatie 
beslissen het evenement naar zaterdag te verplaatsen

Zaterdag 21 oktober 2023 
- ontbijt vanaf 08:30 uur 

- vrije besteding van de dag 
- 19:00 uur 3-gangen diner en steunkaartenloterij in restaurant Geraldinette

Zondag 22 oktober 2023
- vertrek omstreeks 05:00 uur richting Nederland

VERBLIJF:
U verblijft in een mobile home met airco en overdekt terras, 2 of 3 slaapkamers,  

douche, apart toilet en keuken met ijskast, magnetron, Senseo, etc, etc.
Zie voor verblijf: www.camping-le-ventoux.com

NIET INBEGREPEN:
- reisverzekering en alle persoonlijke uitgaven


