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Beste fiets-liefhebber, 

Dit wordt een kleine nieuwsbrief met een paar onderwerpen en twee bijlagen die 

we jullie niet willen onthouden.

Bijlage 1 

Als bijlagen ontvangen jullie de digitale folder over de sponsor

Himmelbjerget  in Jutland. Deze kunnen jullie gebruiken om naar jullie eigen 

adressenbestand te mailen of uit te draaien en te 

geïnteresseerden uit je eigen omgeving. Mocht je niet uit kunnen printen maar 

wel folders willen verspreiden dan hebben we ook een aantal gedrukte 

exemplaren die we je graag opsturen.

Bijlage 2 

Dit is een kranten knipsel over het gebied w

bovenste gedeelte van Duitsland, wat vroeger Deens was, en het zuidelijkste 

gedeelte van Denemarken. He

kennis te kunnen profiteren.

Aanmeldingen 2014 

Het is nog vroeg in het jaar

2014 kunnen registreren. Het betreft  2 dames op E

Zeeland en 2 heren op racefiets uit Friesland en Canada!!

Jij hebt in het voorgaande jaar aangegeven dat je fietsen leuk vindt en

wel mee zou willen fietsen voor het goede doel. Graag ontvangen we binnenkort 

jouw aanmelding. 

Communicatie 

De internetsite is de afgelopen weken behoorlijk vernieuwd. Ook het jaarverslag 

2013 is hierop geplaatst. Dit jaarverslag is tegenwoordig

mooie vormgeving is door PeppCreative uit Assen wederom belangeloos 

verzorgd. 

Op de Facebook-pagina verschijnt regelmatig nieuwe informatie over de nieuwste 

ontwikkelingen binnen The Ride on Education. Yvonne Drenth heeft hierop oo

via Google-maps aangegeven hoe de route precies door Duitsland loopt. Een 
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Dit wordt een kleine nieuwsbrief met een paar onderwerpen en twee bijlagen die 

jullie niet willen onthouden. 

Als bijlagen ontvangen jullie de digitale folder over de sponsor-fietstocht naar 

Himmelbjerget  in Jutland. Deze kunnen jullie gebruiken om naar jullie eigen 

adressenbestand te mailen of uit te draaien en te verspreiden onder 

geïnteresseerden uit je eigen omgeving. Mocht je niet uit kunnen printen maar 

wel folders willen verspreiden dan hebben we ook een aantal gedrukte 

exemplaren die we je graag opsturen. 

Dit is een kranten knipsel over het gebied waardoor we zullen gaan fietsen. Het 

bovenste gedeelte van Duitsland, wat vroeger Deens was, en het zuidelijkste 
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te kunnen profiteren. 

jaar maar we hebben al wel 4 nieuwe deelnemers voor 

2014 kunnen registreren. Het betreft  2 dames op E-bikes uit Drenthe en 

Zeeland en 2 heren op racefiets uit Friesland en Canada!!!  

Jij hebt in het voorgaande jaar aangegeven dat je fietsen leuk vindt en

wel mee zou willen fietsen voor het goede doel. Graag ontvangen we binnenkort 
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Dit wordt een kleine nieuwsbrief met een paar onderwerpen en twee bijlagen die 

fietstocht naar 

Himmelbjerget  in Jutland. Deze kunnen jullie gebruiken om naar jullie eigen 

verspreiden onder 

geïnteresseerden uit je eigen omgeving. Mocht je niet uit kunnen printen maar 

wel folders willen verspreiden dan hebben we ook een aantal gedrukte 

aardoor we zullen gaan fietsen. Het 

bovenste gedeelte van Duitsland, wat vroeger Deens was, en het zuidelijkste 
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nieuwe deelnemers voor 

bikes uit Drenthe en 

Jij hebt in het voorgaande jaar aangegeven dat je fietsen leuk vindt en misschien 

wel mee zou willen fietsen voor het goede doel. Graag ontvangen we binnenkort 

De internetsite is de afgelopen weken behoorlijk vernieuwd. Ook het jaarverslag 

wettelijk verplicht. De 

vormgeving is door PeppCreative uit Assen wederom belangeloos 

pagina verschijnt regelmatig nieuwe informatie over de nieuwste 

ontwikkelingen binnen The Ride on Education. Yvonne Drenth heeft hierop ook 

maps aangegeven hoe de route precies door Duitsland loopt. Een 
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bezoekje waard en ‘like’ deze pagina regelmatig om ook jouw Facebook vrienden 

te informeren. 

In februari komt een aantal mensen bij elkaar om plan

sponsoractiviteiten voor 2014. We zullen

verdere ontwikkelingen. 

Tot slot 

Wensen we iedereen nog een é

opdat we komende zomer weer kunnen genieten van echte zomerse dagen 

tijdens de fietstocht naar Denemarken.

Enneh…………….. geef je op voor 2014!

Met vriendelijke groet, 

Mede namens René en Hugo

Klaas Willems  

Secretaris stichting “The Ride on Education”.

Holthe 5, 9411 TM Beilen 

06 51 207 403 

info@oban.nl 
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