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Beste fietsvrienden,  

Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle deelnemers aan The Ride on Education

2014, voor alle deelnemers uit 2013

fietsliefhebbers die in het verleden hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in 

het al-fietsend sponsorgelden bijeen te brengen voor goede doelen die zich 

inzetten voor onderwijs in ontwi

Aantal aanmeldingen 

 

We zijn weer een maand verder en er zijn 2 nieuwe aanmeldingen geweest en 

helaas één afzegging i.v.m. een knie

deelnemingen staat nu op 17.

vorig jaar is meegegaan naar Blair Athol in Schotland

aantal aanmeldingen op hetzelfde tijdstip in 2013.

lang niet ten einde. 

De huidige stand van zaken m.b.t. de aanmeldingen voor 2014:

- 10 deelnemers hebben ook in 2013

- 7 fietsers voor De Verre Naasten, 7 voor Haï

- 3 personen willen gebruik maken van de 45

- de aanmeldingen zijn afkomstig uit de provin

   Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland é

   Canada. 

Informatiebijeenkomst 

Op dinsdagavond 20 mei organiseren we weer een

deelnemers én geïnteresseerden die zich

Het lijkt ons als organiserend bestuur goed

elkaar te komen en kennis te maken. Daartoe hebben we een avond gepland op 

dinsdag 20 mei a.s dus, , in de tuin bij Jannie en Klaas Willems, Holthe 5,

TM Beilen. Komende vanaf Beilen is dat over het spoor richting Westerbork, bij 

de Opel-garage rechtsaf richting Wijster, na de Makkummer molen aan de 

rechterhand, bij het buurthuis op de 5

(Makkumerstraatje) nemen en na

volgen. Dan kom je achter in de tuin binnen.
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Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle deelnemers aan The Ride on Education

deelnemers uit 2013 én voor de bij het bestuur bekende 

fietsliefhebbers die in het verleden hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in 

fietsend sponsorgelden bijeen te brengen voor goede doelen die zich 

in ontwikkelingslanden. 

We zijn weer een maand verder en er zijn 2 nieuwe aanmeldingen geweest en 

helaas één afzegging i.v.m. een knie-probleem. De teller m.b.t het aantal 

deelnemingen staat nu op 17. Eenzelfde aantal deelnemers als he

vorig jaar is meegegaan naar Blair Athol in Schotland en één meer dan het 

op hetzelfde tijdstip in 2013. Maar de inschrijving is nog 

De huidige stand van zaken m.b.t. de aanmeldingen voor 2014: 

hebben ook in 2013 gefietst en er zijn 7 nieuwe aanmeldingen

7 fietsers voor De Verre Naasten, 7 voor Haïti en 3 voor Lusulu 

3 personen willen gebruik maken van de 45-kilometer-per-dag mogelijkheid

ijn afkomstig uit de provincies: Groningen, F

, Gelderland, Zeeland én één uit de provincie 

 

organiseren we weer eenn informatiebijeenkomst

deelnemers én geïnteresseerden die zich nog niet hebben aangemeld.

et lijkt ons als organiserend bestuur goed, net zoals in 2013, om vooraf bij 

elkaar te komen en kennis te maken. Daartoe hebben we een avond gepland op 

, in de tuin bij Jannie en Klaas Willems, Holthe 5,

TM Beilen. Komende vanaf Beilen is dat over het spoor richting Westerbork, bij 

garage rechtsaf richting Wijster, na de Makkummer molen aan de 

rechterhand, bij het buurthuis op de 5-sprong het 1ste weggetje links

nemen en na de kapschuur van de buren, de 1

volgen. Dan kom je achter in de tuin binnen. 
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Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle deelnemers aan The Ride on Education in 

de bij het bestuur bekende 

fietsliefhebbers die in het verleden hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in 

fietsend sponsorgelden bijeen te brengen voor goede doelen die zich 

We zijn weer een maand verder en er zijn 2 nieuwe aanmeldingen geweest en 

probleem. De teller m.b.t het aantal 

Eenzelfde aantal deelnemers als het aantal dat 

meer dan het 

Maar de inschrijving is nog 

 

7 nieuwe aanmeldingen 

 

dag mogelijkheid 

Friesland,  

één uit de provincie Ontario in  

nformatiebijeenkomst voor 

nog niet hebben aangemeld. 

om vooraf bij 

elkaar te komen en kennis te maken. Daartoe hebben we een avond gepland op 

, in de tuin bij Jannie en Klaas Willems, Holthe 5, 9411 

TM Beilen. Komende vanaf Beilen is dat over het spoor richting Westerbork, bij 

garage rechtsaf richting Wijster, na de Makkummer molen aan de 

weggetje links 

de kapschuur van de buren, de 1ste inrit rechts 
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De bijeenkomst begint om 19.30 uur. 
Naast kennis-maken met elkaar staat er het volgende op het programma: 

- Bespreken van de tocht: de start, de route, de overnachtingsplaatsen etc. 
- De foeragering: wat moet je zoal mee nemen en wordt er onderling wat 

geregeld met het eten. 
- Het reglement: zijn er nog vragen over? Heeft iemand aanvullende tips? 
- Sponsoring: hoe staat iedereen ervoor v.w.b. het werven van voldoende 

sponsorgelden? Tips en ideeën uitwisselen, de betaling, etc. 
- Evt. technische zaken. 
- Wat verder ter tafel komt. 

 
Laat even weten of je komt en of je nog belangstellenden / geïnteresseerden 
mee wilt nemen. 
Een mailtje aan info@therideoneducation.nl of klaas@oban.nl is voldoende. 
Graag reageren vóór vrijdag 16 mei a.s. 
 
We hopen dat het een leuke en vooral nuttige avond zal worden en dat we met 
elkaar inderdaad het leukste fietsavontuur van 2014 gaan beleven. 
 
Het werven van sponsors 

 
De eerste sponsorgelden zijn al binnengekomen. € 370,= is de huidige 
‘beginstand’. We zullen alle binnenkomende gelden wekelijks aan de deelnemers 
melden. Indien sponsors de sponsorgelden rechtstreeks willen storten laat men 
dan het goede rekeningnummer van The Ride gebruiken: NL 39 ASNB 887-

5696-594 en verzoek ze jouw naam te vermelden bij de omschrijving zodat we 
weten aan welke stichting we de gelden moeten toewijzen.  
Zo is er momenteel al € 70,= gestort door ene mevr. Ruigrok zonder een 
vermelding van een deelnemersnaam. Mocht je deze mevrouw kennen dan horen 
we dat graag. 
 
Voor de deelnemers die voor de eerste keer meefietsen hebben we nog de 
volgende tips om sponsorgelden te verzamelen: 

• Benader familie, vrienden, kennissen, (ex) collega’s en buren 
• Dat kan natuurlijk bij voorkeur mondeling maar ook schriftelijk 
• Maak gebruik van je e-mailadresboek, facebook, twitter of linked-in 
• Benadruk niet zozeer jouw persoonlijke prestatie, maar vooral de 

mogelijkheden die de goede doelen hebben om met de sponsorgelden 
‘wonderen’ te verrichten voor het onderwijs in de ontwikkelingslanden. 
Kijk voor nadere informatie naar de nieuwsbrieven en site’s van het door 
jou uitgezochte goede doel en vertel wat er met de 2013 gelden is 
verwezenlijkt.  

• Maak een presentatie of voordracht voor de bij jou bekende kerk, scholen 
of verenigingen. Geef ze een foldertje of informatieblad mee met daarop 
het bankrekeningnummer van The Ride on Education. 

• Benader in je eigen omgeving regionale radio- of TV-stations of regionale 
kranten om meer aandacht te vragen voor The Ride. Misschien zijn er nog 
aanmeldingen van nieuwe deelnemers mogelijk. 

 

RTV Assen 
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2 weken terug zijn we bij RTV Assen op bezoek geweest en hebben in een 
interview de nodige informatie verstrekt over The Ride. Bovendien hebben we 
afgesproken dat RTV Assen ons tijdens de fietstocht dagelijks zal bellen om de 
belevenissen van die dag te vertellen voor de radio. Dat levert zeker de nodige 
publiciteit op en ………….gelden voor de goede doelen. 

Partieel meefietsen 

Natuurlijk is er, net als vorig jaar de mogelijkheid om niet de gehele tocht mee te 
fietsen. Vorig jaar waren er 6 personen die tot aan IJmuiden hebben meegefietst. 
4 kinderen en 2 volwassenen. Ook dit jaar is het weer mogelijk om enkele dagen 
mee te fietsen. Iedereen bepaalt zelf wat hij/zij wil. Het belangrijkste is niet het 
fietsen van de gehele afstand maar het bijeenbrengen van zoveel mogelijk  
sponsorgeld voor de goede doelen.  

Misschien is het ten overvloede, maar jullie weten dat het ook mogelijk is om de 
ene dag de hele etappe te fietsen en de andere dag een halve etappe. Dus een 
gemakkelijk dagje ertussendoor is mogelijk. 

Jutland Routeboekje. 

Mocht je het Jutland Fietsrouteboekje (“” In het spoor van de Vikingen) nog niet 
hebben aangeschaft, dan is het verstandig om dat nu te doen. 

Dat kan op de volgende manier: 
ga naar de site www.europafietsers.nl; type ‘Jutland’ in op de zoekmachine. Klik 
op ‘Jutland route Europafietsers’. Scroll naar beneden en klik op ‘Routeboekje 
bestellen’ en volg de verdere aanwijzingen op. 

Vrijwilliger 

We hebben 2 deelnemers die graag hun camper mee willen nemen om hierin te 
overnachten maar die ook graag, zo nu en dan, allebei willen fietsen. Dus zoeken 
ze iemand die de camper op de dagen dat ze beiden fietsen, willen verplaatsen, 
en hand-en-span diensten wil verrichten tijdens de tocht, zo nu en dan de hele of 
de halve dag etappe wil fietsen en in een eigen tentje wil overnachten.  
Weten jullie iemand die dat wel zou willen dan horen we dat graag. 

 

Geef je op voor 2014, als je dat nog niet hebt gedaan! 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens René Huigens en Hugo Waalewijn 

Klaas Willems  

Secretaris stichting “The Ride on Education”. 

Holthe 5, 9411 TM Beilen 

06 51 207 403 

info@oban.nl 

     

 


