2013...
100 jaar ‘Ronde van Vlaanderen’
100ste ‘Tour de France’
100 jaar ‘Liberale Mutualiteit van Brabant’
100 beklimmingen van de ‘Mont Ventoux’

100 beklimmingen
van de ‘Mont Ventoux’
voor het goede doel
100 beklimmingen
van de ‘Mont Ventoux’
voor het goede doel

5 tot en met 8 september 2013
September 2013:
jouw nieuw fietsdoel !

Ga met ons deze uitdaging aan
en overwin tijdens het verblijf
van 5 tot en met 8 september
zelf deze mythische berg

www.liberalemutualiteit.be

INschrijvingsformulier

Wat staat er op het programma?
Logeren in het stadje Vaison-La-Romaine
(Brussel 942 km)
Genesteld tussen 7 adembenemende heuvels zal
Vaison-la-Romaine u zeker bekoren. De rivier Ouvèze loopt dwars
door het stadje. Op de rechteroever vindt u zowel de
oude Romeinse nederzetting als het nieuwe stadsdeel.
Op de linkeroever ligt de middeleeuwse Haute-Ville met steile
geplaveide steegjes.
Vaison-la-Romaine is een kunst- en cultuurstad en
door zijn ligging geniet men er het hele jaar van een uitzonderlijk
klimaat. Wij logeren er in het hotel “Le Logis du Chateau”
en dit op basis van halfpension.
Vervoer
We vertrekken op woensdagavond 4 september met de bus,
voorzien van een fietstrailer, en keren terug op
zondagavond 8 september. De opstapplaatsen worden vastgelegd
in functie van het aantal ingeschreven deelnemers en zullen later
meegedeeld worden.
Wie dat wenst kan natuurlijk ook individueel met de auto komen.
Magnifieke toertochten voor elk conditieniveau
Op vrijdag 6 september organiseren wij onder begeleiding twee
voorbereidingsritten en op zaterdag 7 september staat de
beklimming van de “Mont Ventoux” op het programma.
Iedereen start de beklimming via Bedoin. Voor de meer ervaren
klimmers is er de mogelijkheid om deze mythische berg een
2de of zelfs een 3de maal te beklimmen, via Malaucène en Sault.
Voor beide fietsdagen staan wij in voor de technische bijstand en
de bevoorradingen.

Supporters ook op post
De supporters (niet-fietsers) zijn ook belangrijk in dit
familiegebeuren. Op vrijdag 6 september is er
daarom voor hen een plaatselijke uitstap voorzien.
Op 7 september hopen wij onze supporters, ter
ondersteuning, mee in te schakelen als volwaardige
vrijwilligers op de Mont Ventoux.

Wat krijgen jullie nog….
Elke deelnemende fietser krijgt
een gratis wieleruitrusting (voor zover
ze voor 25 juni zijn ingeschreven).
Iedereen ontvangt daarboven
nog een verrassingspakket.

Gezond bewegen,
dat is wat we
de komende
maanden gaan doen
ter voorbereiding
van deze eerste
‘LM 100 MONT
VENTOUX’

Info
en inschrijvingen….
Wie meer informatie wenst of
reeds wil inschrijven
(zie inschrijvingsformulier) kan
dit doen via het e-mailadres
publi@mut403.be.
Ook via de telefoonnummers
02.209.48.78 en 0477.27.12.25
(Philip Willems) kan nog extra
info worden
opgevraagd.

Reageer snel
want de plaatsen
zijn beperkt!

Naam en voornaam:
Geboren op:
Naam en voornaam:
Geboren op:
Straat:
Postcode:
Telefoon (privé):
E - mail:

Prijs voor leden LM

Prijs voor
niet-leden LM

Met de bus

Met de bus

Met de auto

Met de auto

Eigen vervoer
Met verblijf in een:

Klimmen voor het goede doel
Per geslaagde beklimming van de “Mont Ventoux”,
op zaterdag 7 september, zal de Liberale Mutualiteit
een som storten aan het goede doel.
Of hoe het sportieve het sociale zal ondersteunen.

€ 488

€ 340

€ 555

€ 407

€ 398

€ 250

€ 465

€ 317

Per persoon in een
driepersoonskamer

€ 389

€ 241

€ 456

€ 308

/

M/V

/

M/V
		Nr:
Gemeente:
		
GSM:

Bus:

éénpersoonskamer

tweepersoonskamer

driepersoonskamer

Duidt daarnaast ook de maat en het aantal aan van de wieleruitrusting(en) die u graag
zou ontvangen van de Liberale Mutualiteit van Brabant (1 per deelnemer):
XS

	S

	M

	L

	XL

XXL

BROEK: XS

	S

	M

	L

	XL

XXL

Hierbij bevestig ik medisch geschikt te zijn om de Mont Ventoux per fiets te beklimmen:
/

/

Fietser 1: 					Fietser 2:
handtekening:

Per persoon in een
tweepersoonskamer

/

Volgende personen wensen deel te nemen aan de beklimming van de Mont Ventoux
per fiets:
Naam:
zal langs
1 zijde
2 zijden
3 zijden de Mont Ventoux beklimmen
Naam:
zal langs
1 zijde
2 zijden
3 zijden de Mont Ventoux beklimmen

Datum:
Per persoon in een
éénpersoonskamer

/

Wenst zich in te schrijven voor de reis naar de Mont Ventoux van 5/9/2013 tot en met 8/9/2013
(data ter plaatse)
en kiest voor het volgende vervoersmiddel (aanvinken wat past):
BUS
Gelieve het aantal personen (dat met de bus reist en van plan is de Mont Ventoux
te beklimmen) op te geven dat een fiets zal meenemen:
(vertrek voorzien op woensdag 4/9/2013 ’s avonds)

TRUI:

Wat is de kostprijs?
Prijs

Terugsturen naar : Liberale Mutualiteit van Brabant, dienst Publiciteit & Promotie, Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel, per fax naar 02.209.49.56 of e-mail naar publi@mut403.be

		

Kleef hier een ziekenfondsvignet		

handtekening:

Kleef hier een ziekenfondsvignet

