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Hallo sportieve deelnemers aan ‘The 

Het aftellen is echt begonnen. Nog een dikke 3 weken en we fietsen al. Eén van 

onze deelnemers, Yvonne Drenth, heeft een countdown gemaakt. Tot op de 

seconde nauwkeurig kun je hier zien hoela

onderstaand adres kun je haar blog vinden

http://blogs.kilroyworld.nl/yvonnedrenth

Deelnemers 

Helaas hebben we bericht ontvangen van 3 deelnemers die door vervelende 

omstandigheden tóch niet meegaan naar Schotland. In de bijlage vinden jullie 

een update van het totale deelnemersveld. We starten nu

waarvan er 6 meefietsen tot aan IJmuiden. We hebben 4 volgers in 3 campers 

waarvan er 1 na IJmuiden weer teruggaat.

Campings en overtocht 

Inmiddels zijn alle campings geboekt. Er zijn een aantal groepskortingen 
bedongen. Deze zullen we van te voren, op de campings aan alle deelnemers 
doorgeven zodat iedereen individueel de juiste prijs voor de overnachtingen gaat 
betalen.  
De boottocht van Stavoren naar Enkhuizen kent ook een gr
geldt als we met z’n allen dezelfde b
organisatie heeft onze groep aangemeld voor de boot van 14.25 uur en dient het 
hele bedrag te voldoen. Dat verrekenen we onderweg wel weer met elkaar.
De kosten hiervan zijn; (enkeltje met fiets)
Voor een volwassene: € 12,50
Voor een kind t/m 11 jaar: 
 
Medicaties etc. 

Een tip voor medicijngebruikers; Bestel tijdig aanvullende medicatie bij de 
apotheek. Het duurt een paar 
beschikbaar zijn. Houd rekening met minimaal 2 weken afwezigheid.
Natuurlijk neemt een ieder zijn eigen medicijnen mee, maar neem voor 
noodgevallen ook een paar basis
complete verbandtrommel aan boord. 
sommige delen van Schotland. 
snel ‘last van hebben’; Deet werkt goed.
 
De Fiets 
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sportieve deelnemers aan ‘The Ride’.  

Het aftellen is echt begonnen. Nog een dikke 3 weken en we fietsen al. Eén van 

deelnemers, Yvonne Drenth, heeft een countdown gemaakt. Tot op de 

seconde nauwkeurig kun je hier zien hoelang het nog duurt tot de start. Op 

onderstaand adres kun je haar blog vinden; 

http://blogs.kilroyworld.nl/yvonnedrenth 

Helaas hebben we bericht ontvangen van 3 deelnemers die door vervelende 

omstandigheden tóch niet meegaan naar Schotland. In de bijlage vinden jullie 

een update van het totale deelnemersveld. We starten nu dus met 23 fietsers 

waarvan er 6 meefietsen tot aan IJmuiden. We hebben 4 volgers in 3 campers 

waarvan er 1 na IJmuiden weer teruggaat.  

 

Inmiddels zijn alle campings geboekt. Er zijn een aantal groepskortingen 
e van te voren, op de campings aan alle deelnemers 

doorgeven zodat iedereen individueel de juiste prijs voor de overnachtingen gaat 

De boottocht van Stavoren naar Enkhuizen kent ook een groepskorting maar die 
geldt als we met z’n allen dezelfde boot nemen en in één keer afrekenen.
organisatie heeft onze groep aangemeld voor de boot van 14.25 uur en dient het 
hele bedrag te voldoen. Dat verrekenen we onderweg wel weer met elkaar.

(enkeltje met fiets) 
€ 12,50 

oor een kind t/m 11 jaar: € 10,10 

Een tip voor medicijngebruikers; Bestel tijdig aanvullende medicatie bij de 
apotheek. Het duurt een paar dagen voordat herhalingsmedicijnen
beschikbaar zijn. Houd rekening met minimaal 2 weken afwezigheid.
Natuurlijk neemt een ieder zijn eigen medicijnen mee, maar neem voor 
noodgevallen ook een paar basis-benodigdheden mee. De campers hebben een 
complete verbandtrommel aan boord. Er gaan geruchten over steekmuggen in 
sommige delen van Schotland. (meest aan de westkust) Voor mensen die 

hebben’; Deet werkt goed. 
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Het aftellen is echt begonnen. Nog een dikke 3 weken en we fietsen al. Eén van 

deelnemers, Yvonne Drenth, heeft een countdown gemaakt. Tot op de 

ng het nog duurt tot de start. Op 

Helaas hebben we bericht ontvangen van 3 deelnemers die door vervelende 

omstandigheden tóch niet meegaan naar Schotland. In de bijlage vinden jullie 

dus met 23 fietsers 

waarvan er 6 meefietsen tot aan IJmuiden. We hebben 4 volgers in 3 campers 

Inmiddels zijn alle campings geboekt. Er zijn een aantal groepskortingen 
e van te voren, op de campings aan alle deelnemers 

doorgeven zodat iedereen individueel de juiste prijs voor de overnachtingen gaat 

oepskorting maar die 
oot nemen en in één keer afrekenen. De 

organisatie heeft onze groep aangemeld voor de boot van 14.25 uur en dient het 
hele bedrag te voldoen. Dat verrekenen we onderweg wel weer met elkaar. 

Een tip voor medicijngebruikers; Bestel tijdig aanvullende medicatie bij de 
dagen voordat herhalingsmedicijnen weer 

beschikbaar zijn. Houd rekening met minimaal 2 weken afwezigheid. 
Natuurlijk neemt een ieder zijn eigen medicijnen mee, maar neem voor 

benodigdheden mee. De campers hebben een 
geruchten over steekmuggen in 

Voor mensen die daar 
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Zorg ervoor dat de fiets in een puike conditie is. Niet alleen schoon maar ook 
met goede remmen, banden, kabels etc. De versnellingen ga je aan de overkant 
vaker gebruiken dan in Nederland. Zorg voor een bandenplaksetje en wat klein 
gereedschap waarmee je kleine mankementjes zelf kunt verhelpen. Lees anders 
nog even de tips op onze site www.therideonedication.nl  
 
Sponsoring 

Iedereen is natuurlijk druk met het werven van sponsors, want daar doen we het 
voor. Een aantal is hier al geruime tijd geleden mee gestart. De ervaring leert 
dat als er aan iemand, die nog niets heeft gedoneerd, voor een tweede keer om 
sponsorgelden wordt gevraagd er toch nog wordt overgemaakt. Indien je donors 
werft via e-mail, maak er dan geen algemeen schrijven van maar noem in de 
aanhef de naam of namen van de geadresseerde(n). Vraag alsnog een reactie op 
jouw verzoek. Ik heb zelf onderstaande zinnen gebruikt; 
‘Tot op heden heb ik nog geen reactie van jou mogen ontvangen in de vorm van een 

donatie of een mededeling dat dat er niet inzit. Maar misschien is het je ook ontschoten 

of ligt het nog in de planning’. 
Op deze manier weet je zeker dat je het maximum aan opbrengsten uit je 
vrienden, kennissen, buren en familie haalt. 
De totaalstand is momenteel als gevolg van het uitvallen van 3 deelnemers als 
volgt; 
 
Totaal DVN   € 645,00 
Totaal Lusulu   € 1.990,00 
Totaal Haïti   € 6.794,10 
Totaal Onbekend   € 50,00 
      
Totaal alle 
ponsorprojecten   € 9.479,10 
Waarvan is toegezegd   € 1.744,00 
Waarvan overgemaakt   € 7.735,10 

 
 
We zien elkaar in elk geval op zaterdag 6 juli, Gemeentehuis Beilen 

09.30 uur. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens Hugo Waalewijn en René Huigens 
 
Klaas Willems  
Secretaris stichting “The Ride on Education”. 
 
Holthe 5, 9411 TM Beilen 
06 51 207 403 
info@oban.nl of info@therideoneducation.nl  
ASN Banknr. 88.75.696.594 
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