
Voor een gevuld wijnrek met voldoening. 

 

Beste wijn-, en fietsvrienden, 

Op zaterdag 9 juni fietsen wij (Ian Ziegerink en Ivar Jaspers) voor een goed doel. We gaan de Mont 

Ventoux beklimmen voor stichting Join4Energy. Ons sponsorgeld gaan wij ophalen door de verkoop 

van Ventoux wijnen. De wijn is te koop en te proeven in het Twentsch Wijnhuis te Vasse en staat op 

de wijnkaart bij restaurant de Pastorie in Ootmarsum. 

Wie zijn wij? 
Ivar Jaspers: Vrij fanatiek fietser die ook al weer 25 jaar wijn verkoopt. Werkzaam bij het Twentsch 
Wijnhuis.  
Ian Ziegerink: Mooi weer fietser, gaat sportieve uitdagingen niet uit de weg. Eigenaar van Restaurant 
de Pastorie. 
 

Wat doet Join4Energy? 
Het doel van Join4Energy is het genereren van geld om het onderzoek naar een medicijn tegen 
stofwisselingziekten bij kinderen te versnellen en de kwaliteit van leven van te verbeteren. Aandacht 
voor deze zeldzame en levensbedreigende ziekte is in de farmaceutische industrie beperkt. 
Join4Energy neemt zelf verantwoordelijkheid en organiseert sportevenementen op euro ’s op te 
halen. Wij steunen dit initiatief graag door deel te nemen aan de Mont Ventoux Challenge 2017 van 
de stichting. 
 

 

   

 
Waar gaan de sponsorgeleden naar toe? 
Join4Energy ondersteunt een tweetal professoren bij hun onderzoek naar 
energiestofwisselingsziekten. Het gaat om onderzoeken bij het Erasmus MC: Universitair Medische 
Centrum Rotterdam en het Radboud Universiteit Centrum Nijmegen. De afgelopen jaren heeft 
Join4Energy al voor een bedrag van ruim € 1,6 miljoen aan onderzoeken kunnen bijdragen! 
 
Hoe willen wij ons sponsorgeld ophalen? 
Wij willen onze inspanning leveren door de verkoop van wijn. De wijn is speciaal geselecteerd bij een 
van de vooraanstaande producenten van AOP Ventoux wijnen: Domaine Bon Remede. Het 
wijndomein ligt in Mazan, slechts 10 kilometer ten zuiden van Bedoin. De wordt verkocht door het 
Twentsch Wijnhuis in Vasse en staat op de kaart in Restaurant de Pastorie in Ootmarsum.  
 
Natuurlijk kunt u de wijn ook direct bij ons bestellen. Onze telefoonnummers en mailadressen staan 
onderaan dit bericht vermeld. 



Activiteiten: 
Februari tot en met mei / verkoop wijnen direct via ons en bij het Twentsch Wijnhuis. 
 
Vrijdag 21 april / Lezing over de Mont Ventoux door ex-prof Tom Veelers:  
Meer informatie? Zie gepland evenement. 
 
Vrijdag 12 mei / Benefietdiner in Restaurant de Pastorie met de wijnen van het Domein. 
Meer informatie volgt. 
 
Zondag 21 mei / Verkoop wijnen tijdens voorjaarsproeverij van het Twentsch Wijnhuis. 
 
Check regelmatig onze facebookpagina voor updates. 
 

Koop die wijn! Voor een gevuld wijnrek met voldoening. 
 

Wij zijn voor het goede doel (bijna) altijd bereikbaar.  

Ivar: +31653325401  i.jaspers@twentschwijnhuis.nl  

Ian:  +31622745668 info@restaurantdepastorie.nl   

Sportieve groet, 

Ian Ziegerink (De Pastorie) & Ivar Jaspers (Twentsch Wijnhuis) 
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