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“Stichting The Ride on Education”

Beste fietsvrienden 

We zijn aan het aftellen: nu nog 2

fietstocht naar het zuiden. 

juli as., komt eraan! 

Hieronder vinden jullie de laatste wetenswaardigheden over de tocht m.b.t. de 

deelname en de sponsoring.

Deelnemers 

De stand van zaken is momenteel:

aanmeldingen. Totaal dus minimaal

vorig jaar. 

Er zijn dit jaar 10 nieuwe deelnemers:

Bom uit Heino, Paul Huigens uit Uithoorn, Herman Meijer uit Westerbork, Elle van 

der Ploeg uit Stiens, Isa Prins uit Dalen, J

uit Dronten, Tom Waalewijn uit Kampen

De volgende 6 deelnemers van de fietstoch

zich ook weer aangemeld:

Gld.), Krin en Japke de Kraker (Goutum) en Ina W

(Beilen). 

Els v/d Berg uit Borne, die in 2013

meefietste naar Schotland

paar dagen onderweg om naar Santiago de Compost

De ‘diehards’ die zowel naar Schotland als ook naar Denemarken

Emma Cornelis (Gees) met haar oma

Drenth (Hoogeveen), Rinke de Graaf (Hooghalen), Wim Hakkert (Laren), René 

Huigens (Beilen), Aleid van der Maat (Zwolle), Hugo Waalewijn (Beilen) en Klaas 

Willems (Beilen).   

De oudste deelnemer is geboren in

De begeleidende auto met aanhanger wordt, net als in 2014

Arie Schenkel uit Assen. Het is een 9

is voor de terugtocht inmiddels 

fietsen. 

Mochten er nog meer fietsers met dit vervoer mee terug willen, dan is 
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Holthe 5, 9411 TM Beilen 

zijn aan het aftellen: nu nog 2 maanden voor de start van de sponsor

fietstocht naar het zuiden. The Ride on Education editie 2015, start 

Hieronder vinden jullie de laatste wetenswaardigheden over de tocht m.b.t. de 

deelname en de sponsoring. 

De stand van zaken is momenteel: 27 officiële aanmeldingen en 3

aanmeldingen. Totaal dus minimaal 30 deelnemers; en dat zijn er 7 meer dan 

deelnemers: Bert van den Berg uit Ten Boer, Frank 

ul Huigens uit Uithoorn, Herman Meijer uit Westerbork, Elle van 

der Ploeg uit Stiens, Isa Prins uit Dalen, Jan Ravoet uit Barneveld, Willem

ronten, Tom Waalewijn uit Kampen en Jannie Willems uit Beilen.

deelnemers van de fietstocht naar Denemarken in

zich ook weer aangemeld: Dick van Dam (Hoogeveen), Janny Hakkert (Laren

), Krin en Japke de Kraker (Goutum) en Ina Wolters en Harrolf Staal 

Els v/d Berg uit Borne, die in 2013 samen met haar man Wim Zaalberg 

eefietste naar Schotland, gaat nu ook weer mee. (Wim is begin juli net een 

paar dagen onderweg om naar Santiago de Compostella te lopen

hards’ die zowel naar Schotland als ook naar Denemarken

Emma Cornelis (Gees) met haar oma Marijke Zaalberg (Westerbork), Yvonne 

Rinke de Graaf (Hooghalen), Wim Hakkert (Laren), René 

Huigens (Beilen), Aleid van der Maat (Zwolle), Hugo Waalewijn (Beilen) en Klaas 

De oudste deelnemer is geboren in 1946 en de jongste in 2004. 

De begeleidende auto met aanhanger wordt, net als in 2014, weer gereden door 

Het is een 9-persoons Mercedes-Benz Sprinter en deze 

inmiddels helemaal volgeboekt met 8 deelnemers en 

Mochten er nog meer fietsers met dit vervoer mee terug willen, dan is 
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maanden voor de start van de sponsor-

, start zaterdag 4 

Hieronder vinden jullie de laatste wetenswaardigheden over de tocht m.b.t. de 

en en 3 toegezegde 

30 deelnemers; en dat zijn er 7 meer dan 

Bert van den Berg uit Ten Boer, Frank 

ul Huigens uit Uithoorn, Herman Meijer uit Westerbork, Elle van 

an Ravoet uit Barneveld, Willem Rutten 

en Jannie Willems uit Beilen. 

t naar Denemarken in 2014 hebben 

Dick van Dam (Hoogeveen), Janny Hakkert (Laren 

olters en Harrolf Staal 

samen met haar man Wim Zaalberg 

gaat nu ook weer mee. (Wim is begin juli net een 

lopen!!) 

hards’ die zowel naar Schotland als ook naar Denemarken fietsen zijn: 

e Zaalberg (Westerbork), Yvonne 

Rinke de Graaf (Hooghalen), Wim Hakkert (Laren), René 

Huigens (Beilen), Aleid van der Maat (Zwolle), Hugo Waalewijn (Beilen) en Klaas 

 

weer gereden door 

Benz Sprinter en deze 

helemaal volgeboekt met 8 deelnemers en 10 

Mochten er nog meer fietsers met dit vervoer mee terug willen, dan is –als er 
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een busje mee ‘vol’ is te krijgen- de organisatie bereid een extra busje in te 

zetten.  

Van de volgende 2014-deelnemers hebben we helaas nog geen aanmelding 

ontvangen: Harry Alkema, Cees Engbers, Roel Kouwen, Erna Ravoet, Jolanda 

Wolff en de gebroeders Arend en Rutger van Zwieten. 

De 2013-deelnemers die zich ook voor de komende Ride (nog) niet hebben 

aangemeld zijn: Hein en Peek Bonebakker, Evelien en Lydia Groen, Jeanine 

Heijmans en Delano Manders.  

Het aantal deelnemers voor de sponsor projecten is tot op heden als volgt:  

15 Deelnemers voor Stichting naar School in Haïti 

5 Deelnemers voor Stichting De Verre Naasten 

8 Deelnemers voor Stichting Lusulu 

2 Deelnemers voor Stichting Actie Calcutta 

MAAR AANMELDEN KAN NOG STEEDS!!!!!! 

Donaties 

De eerste duizend euro is al binnen. 40 Donaties die de afgelopen weken zijn 

binnengekomen geven de onderstaande totaalstand tot 1 mei jl. 

Totaal Onbekend     € 0,00 

Totaal Stichting naar School in Haïti 

 

€ 615,00 

Totaal Stichting Lusulu 

  

€ 120,00 

Totaal Stichting De Verre 

Naasten 

  

€ 301,00 

Totaal Stichting Actie Calcutta  

  

€ 0,00 

Totaal binnengekomen voor de 4 projecten € 1.036,00 

 

Dit is € 73,= minder dan op 1 mei 2014 was binnengekomen. Het wordt nu dus 

weer tijd om iedereen te benaderen met e-mail, brief of met een goed verhaal 

om sponsors te werven. Want daar fietsen we voor!! 

Donaties kunnen worden gedaan op de bankrekening van The Ride on Education  

IBAN: NL 39 ASNB 887 5696 594 met vermelding van je naam. Jouw naam is 

gekoppeld aan het goede doel waarvoor je fietst. De komende weken zullen we 

elke fietser wekelijks doorgeven welke donaties er van wie voor jou zijn 

binnengekomen. 

Desgewenst kunnen jullie sponsors ook rechtstreeks storten op de 

bankrekeningen van de goede doelen zelf. Om deze bedragen te laten ‘meetellen’ 

dienen we als organisatie van jullie goede doelen te vernemen welke bedragen 

rechtstreeks zijn overgemaakt. Slechts dan hebben we inzicht welke donaties in 

totaal (per goede doel) binnenkomen.  

Kennismakingsavond 2015 

Willen jullie je per e-mail opgeven voor de kennismakingsbijeenkomst op 

woensdag 3 juni aanstaande? Het is goed om elkaar van tevoren even te leren 
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kennen en te zien wie er di

worden gesteld over The Ride. We verwachten jullie

bekende adres: Holthe 5 te Beile

afmelden, zodat we weten hoeveel personen we kunnen verwachten. Alvast 

bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet, 

Mede namens René Huigens

Klaas Willems  

Secretaris stichting “The Ride on Education”.

Holthe 5, 9411 TM Beilen 

06 51 207 403 

info@oban.nl 
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kennen en te zien wie er dit jaar meefietsen. Ook kunnen de nodige vragen 

worden gesteld over The Ride. We verwachten jullie graag om 19.30 uur op het 

Holthe 5 te Beilen. Ook als je niet kunt komen, graag even 

weten hoeveel personen we kunnen verwachten. Alvast 

bedankt voor de medewerking.  

Huigens en Hugo Waalewijn 

Secretaris stichting “The Ride on Education”. 
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de nodige vragen 

om 19.30 uur op het 

. Ook als je niet kunt komen, graag even 

weten hoeveel personen we kunnen verwachten. Alvast 


