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“Stichting The Ride on Education”

Hallo beste fietstas-inpakkers en mede geldinzamelaars,

Het zit er nu écht aan te komen. Over enkele dagen, uren, minuten en seconden 

gaan we van start. Een aantal deelnemers heeft al te kennen gegeven haast niet 

te kunnen wachten om te starten. Ze staan te popelen! 17 Deelnemers voor de 

volledige route naar Blair Castle. 6 Deelnemers tot aan IJmuiden. 4 Volgers in 3 

campers. 6 Kinderen en 21 volwassenen!!

Hebben jullie al op de site van onze eindbestemming gekeken?

www.blair-castle.co.uk 

 

Start 

We zullen worden ‘weggeblazen’ door de Burgemeester van de gemeente 

Midden-Drenthe Jan Broertjes ‘himself’.

aantal ‘uitzwaaiers’. Hebben jullie je eigen sp

Geef ze even een berichtje dat ze

www.facebook.com/therideoneducation

 

Gratis 

Gratis kost ook geld als je niet gesponsord wordt!

We hebben daarom als organisatie besloten om zo weinig mogelijk algemene 

middelen in te zetten voor de aanschaf van zaken als sponsorkleding, vlaggetjes

drankjes oid. Wij zijn nog een kleine organisatie en kleine hoeveelheden 

bedrukken met ons logo geven hoge prijzen en we hebben nog niet zoveel 

bekendheid dat er bedrijven zijn

Maar we fietsen per slot van rekening niet voor óns plezier maar ter meerdere 

eer en glorie van de kinderen uit onze 

Natuurlijk hopen we zelf wél veel plezier te beleven aan deze unieke fietst

hier en daar een verrassing 

 

Aanhangertjes 

Er zijn fietsers die (soms) gebruik maken van een aanhangertje achter de fiets 

voor de bagage. We weten niet of er onder onze deelnemers mensen zijn die dat 

van plan zijn. Voor de bootreis en de trein (terug) reis zijn hier extra kosten aan 

verbonden. Bij de treinreis moet je zelfs dit soort bagage 1 dag van te voren 

aanleveren. Houd hier rekening mee.
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gaan we van start. Een aantal deelnemers heeft al te kennen gegeven haast niet 

te kunnen wachten om te starten. Ze staan te popelen! 17 Deelnemers voor de 

air Castle. 6 Deelnemers tot aan IJmuiden. 4 Volgers in 3 

. 6 Kinderen en 21 volwassenen!! 
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Drenthe Jan Broertjes ‘himself’. Er zal pers aanwezig zijn en een groot 

Hebben jullie je eigen sponsors hiervoor al uitgenodigd?

Geef ze even een berichtje dat ze ons natuurlijk ook kunnen volgen via 

www.facebook.com/therideoneducation 

ld als je niet gesponsord wordt! 
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Dagelijkse etappes 

De etappe omschrijvingen worden dagelijks door de organisatie aan de 

deelnemers en volgers uitgereikt. Het zijn 2 a 3 A4-tjes die in een plastic mapje 

zitten. De te rijden route is in lettergrootte 20 uitgedraaid, en is dus gemakkelijk 

te lezen tijdens het fietsen. Zorg zelf voor een goede jaszak, klembord of 

stuurtas om de route ‘bij de hand’ te houden. 

Bij de plastic map zit ook een lijst met alle deelnemers en hun mobiele 

telefoonnummers zodat we elkaar in geval van calamiteiten kunnen bereiken. 

Sponsorgelden 

Er zijn momenteel al dik 250 donaties binnengekomen en het gaat maar door. 

Momenteel zitten we op: 

Totaal DVN   € 695,00 
Totaal Lusulu   € 2.723,00 
Totaal Haïti   € 7.968,70 
Totaal Onbekend   € 45,00 
      
Totaal alle projecten   € 11.431,70 
      
Waarvan is toegezegd   € 365,00 
Waarvan is overgemaakt   € 11.066,70 

 

We ontvingen bericht van de penningmeester van de ‘Stichting naar School in 

Haiti’ dat de aanmelding van de fietstocht bij “Wilde Ganzen” inmiddels is 

omgezet in een goedkeuring. De ‘Stichting Lusulu’ en ‘Stichting de Verre 

Naasten’ hadden deze goedkeuring reeds. Hierdoor worden alle opgehaalde 

sponsorgelden met maar liefst 55% verhoogd. Dus hebben we eigenlijk al een 

totaalbedrag bij elkaar van dik € 17.700,= 

Mocht je nog cash gelden hebben ontvangen of stortingen op de eigen 

bankrekening, dan verzoeken we jullie om dat de komende week te storten op de 

bankrekening van ‘Stichting The Ride on Education’. Deze gelden worden dan ook 

met 55%verhoogd door “Wilde Ganzen”. 

Er zijn wel enkele donaties binnengekomen zonder sponsor projectnaam en/of 

naam van een deelnemer. 

€ 25,= van D Willemsen uit Dedemsvaart Rheezerend 25  

€   5,= van D van der Brink 

€ 15,= van A Bakker van Aalderen 

Mocht je één van deze goede gevers kennen dan hoor ik dat graag en boek ik 

het bedrag onder jouw naam. 

Dank 

We hebben bij de organisatie heel veel steun gehad van familie, kennissen, 

middenstand, adviseurs en een paar grote bedrijven. Hiervoor, ook in deze 

nieuwsbrief: Hartelijk dank. 
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We hopen dat ook jullie allen een goede voorbereiding hebben gehad, met de 

nodige support van je eigen omgeving. 

Bovendien hebben we vernomen dat in de plaatselijke media ook extra aandacht 

is gevraagd voor onze sponsor fietstocht. Enkele voorbeelden; Website 

Hooghalen, Facebook vermeldingen, artikel in krant Hoogeveen en Laren, 

fooienpot in de Horeca Beilen, Schoolbezoeken. Hiervoor ook hartelijk dank.  

Een persbericht over onze start in Beilen is reeds verzonden en ook tijdens de 

fietstocht zullen we via de facebook pagina van The Ride on Education en een 

extra persbericht laten weten waar we zijn en hoe het ermee gaat. Yvonne en 

Aleid zullen dit gaan verzorgen en ook de nodige foto’s hiervoor aanleveren. 

Dames, alvast bedankt. 

 

Het weer 

En nu maar hopen op goed fietsweer. Het hoeft geen 30 graden te worden, maar 

18 graden en weinig wind en geen regen zou heel goed uitkomen. De 

vooruitzichten voor volgend weekend in Nederland zijn zonder meer goed. 

Lichtbewolkt, 20 graden, geen regen en weinig wind. (zie www.weerplaza.nl 15 

daagse verwachting). In Engeland en Schotland zijn de weersvooruitzichten ook 

bemoedigend voor de eerste dagen. Hieronder de verwachting voor Newcastle. 

 
Lokale tijd  
Weericoon  

 

Max. temp.  
Min. temp.  

Windkracht  
Windrichting  

Regenkans  
Regen in mm  

maandag  
08-07-2013 

 
24 °C 
14 °C 

12 km/u 

 
18% 

0.6 mm 
 

dinsdag  
09-07-2013 

 
23 °C 
13 °C 

10 km/u 

 
29% 

0.7 mm 
 

woensdag  
10-07-2013 

 
23 °C 
13 °C 

13 km/u 

 
27% 

0.7 mm 
 

donderdag  
11-07-2013 

 
22 °C 
13 °C 

14 km/u 

 
21% 
1 mm 

 

vrijdag  
12-07-2013 

 
22 °C 
12 °C 

16 km/u 

 
24% 

1.3 mm 
 

 

Tot ziens 

Wij zien elkaar as. zaterdagmorgen om 09.30 uur op de parkeerplaats van het 

gemeentehuis van Midden-Drenthe in Beilen. 

Neem vooral een goed humeur mee, veel kracht in de benen, een gezonde dosis 

doorzettingsvermogen en de wetenschap dat we het onderwijs in de 3 

projectlanden op ónze wijze steunen. 

Enne…….. 

vergeet je paspoort of identiteitsbewijs  

en…… bootticket niet!!!! 

Met vriendelijke groet, 
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René Huigens       0619 192 131

Hugo Waalewijn    0634 866 760

Klaas Willems       0651 207 403
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