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“Stichting The Ride on Education”

Beste fietsvrienden 

Het aftellen gaat in het voorjaar 

steeds dichterbij. Nog maar 

de fiets naar Midden-Duitsland. 

donatiebijdragen. De dagen worden langer en steeds mooier

wordt weer opgepakt. Hieronder volgen een aantal zaken die

Paasdagen, meer inzicht geven in onze gezellige

Het aantal deelnemers 

Tot op heden hebben we officieel de volgende 

deelname aan The Ride on Education 2016: 
men meegaat) 

Frank Bom (2), Emma Cornelis (4), Dick van Dam (3), Cees Engbers (2), 

Hendrien van de Geest (1), Wim en Jannie Hakkert (4), Arieke H

Japke en Krin de Kraker (3), Herman Meijer (3), Jan Moorlag (1), Elle van der 

Ploeg (2), Erna en Jan Ravoet (2), Willem Rutten (2),

chauffeur), Marnix Schenkel (1),

Waalewijn (4), Tom Waalewijn (2), Klaas Willems (4), 

Wim Zaalberg (2), Maartje Zaalberg (2), Marijke Zaalberg (4), Rutger van 

Zwieten (3) en Reinier van Zwie

Bovendien zijn er nog 5 personen die wel heb

fietsen, maar zich nog niet officieel hebben aangemeld en……… 

die vorig jaar hebben meegefietst heb

2016 hebben besloten. Natuurlijk staat The Ride tot 1 juli

nieuwe deelnemers. Naar al

met een groep van zo’n 40 deelnemers die voor

pedalen gaan. Een mooi aantal om een hechte en sportieve

The Ride groeit en groeit. Van 17 deelnemers (en 6 IJm

via 23 deelnemers in 2014 en 34 in 2015 nu richting de veertig. 

Folders en Posters 

Om jullie sponsors te informeren over de fietstocht en om meer deelnemers te 

werven hebben we 100 posters en 1000 folders laten drukken. Het ontwer

wederom van Harrolf Staal, waarvoor we hem hartelijk danken. Het is een mooie 

drieluik-folder of flyer geworden en ook de A3

hebben al een aantal verzonden naar diverse deelnemers maar er is nog 

NIEUWSBRIEF 24 MAART 2016

www.therideoneducation.nl                   info@therideoneducation.nl

 / campingkosten:  NL96 TRIO 0198 0100 36   

:                                           NL49 TRIO 2024 5833 50                                

Stichting The Ride on Education”                                                                                                               

 
Holthe 5, 9411 TM Beilen 

in het voorjaar niet sneller, maar de startdatum komt wel 

steeds dichterbij. Nog maar drie-en-een-halve maand en we zitten 

Duitsland. De goede doelen verwachten alweer onze

De dagen worden langer en steeds mooier en het vó

. Hieronder volgen een aantal zaken die, zo 

sdagen, meer inzicht geven in onze gezellige fietsweek in juli.

 

Tot op heden hebben we officieel de volgende 29 deelnemers genoteerd voor 

deelname aan The Ride on Education 2016: (met tussen haakjes voor de hoeveelste keer 

Frank Bom (2), Emma Cornelis (4), Dick van Dam (3), Cees Engbers (2), 

Hendrien van de Geest (1), Wim en Jannie Hakkert (4), Arieke Huizinga (1), 

Japke en Krin de Kraker (3), Herman Meijer (3), Jan Moorlag (1), Elle van der 

Ploeg (2), Erna en Jan Ravoet (2), Willem Rutten (2), Arie Schenkel (3x als 

chauffeur), Marnix Schenkel (1), Diet Sijmons (1), Marijke Snippe (1), Hugo 

, Tom Waalewijn (2), Klaas Willems (4), Els Zaalberg

Wim Zaalberg (2), Maartje Zaalberg (2), Marijke Zaalberg (4), Rutger van 

Zwieten (3) en Reinier van Zwieten (1).  

personen die wel hebben aangegeven dat ze mee

t officieel hebben aangemeld en……… van 4

die vorig jaar hebben meegefietst hebben we nog niet vernomen wat ze

atuurlijk staat The Ride tot 1 juli a.s. nog open voor 

. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we dus rekening houden 

zo’n 40 deelnemers die voor goede-onderwijs

Een mooi aantal om een hechte en sportieve groep te krijgen.

The Ride groeit en groeit. Van 17 deelnemers (en 6 IJmuiden fietsers) in 2013, 

via 23 deelnemers in 2014 en 34 in 2015 nu richting de veertig.  

te informeren over de fietstocht en om meer deelnemers te 

werven hebben we 100 posters en 1000 folders laten drukken. Het ontwer

wederom van Harrolf Staal, waarvoor we hem hartelijk danken. Het is een mooie 

of flyer geworden en ook de A3-poster is heel attractief. We 

hebben al een aantal verzonden naar diverse deelnemers maar er is nog 

2016 
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Frank Bom (2), Emma Cornelis (4), Dick van Dam (3), Cees Engbers (2), 

uizinga (1), 

Japke en Krin de Kraker (3), Herman Meijer (3), Jan Moorlag (1), Elle van der 

Arie Schenkel (3x als 

Diet Sijmons (1), Marijke Snippe (1), Hugo 

Els Zaalberg-v/d Berg (3), 

Wim Zaalberg (2), Maartje Zaalberg (2), Marijke Zaalberg (4), Rutger van 

ben aangegeven dat ze mee willen 

van 4 personen 

ben we nog niet vernomen wat ze voor 

nog open voor 

le waarschijnlijkheid kunnen we dus rekening houden 

onderwijs-doelen op de 

groep te krijgen. 

uiden fietsers) in 2013, 

 

te informeren over de fietstocht en om meer deelnemers te 

werven hebben we 100 posters en 1000 folders laten drukken. Het ontwerp is 

wederom van Harrolf Staal, waarvoor we hem hartelijk danken. Het is een mooie 

poster is heel attractief. We 

hebben al een aantal verzonden naar diverse deelnemers maar er is nog 
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voorraad. Indien je nog folders of posters wilt ontvangen, stuur dan even een 

mailtje naar het secretariaat. In de bijlage vinden jullie een digitale versie van 

beide. Kun je eventueel ook digitaal doorsturen naar je sponsors. 

Terug-fietsers 

Je hebt vóór-fietsers, dóór-fietsers en terug-fietsers. Eén terug-fietser zoekt nog 

gezelschap voor de terugreis. Margriet Boerma uit Borne wil graag meedoen met 

The Ride 2016 en zoekt voor de terugreis iemand die, na The Ride, met haar, via 

een andere route, terug wil fietsen van Goslar naar Nederland. Heb je ook 

dezelfde plannen neem dan even contact met haar op. m.boerma@lijbrandt.nl 

Personenauto gevraagd 

We proberen zoveel mogelijk inschrijfgelden te besparen zodat het restant ook 

ten goede komt aan de goede doelen. Zo hebben we dit jaar alleen A3 posters en 

geen grote en dure A1- of A2-posters. Bovendien zoeken we naar een 

mogelijkheid om het, te huren, volgbusje alleen op de retour-dag, zondag 24 juli, 

in te zetten. De afstand Goslar-Beilen is in 1 dag prima 2x te overbruggen. De 

bus is al vol met de mensen die gebruik willen maken van de retour-service. Dus 

een tweede auto is toch noodzakelijk. Daarom zoeken we een stevige 

personenauto met trekhaak te leen of voordelig te huur van een privé-persoon of 

een bevriende garagehouder. Deze personenauto met aanhanger is dan de hele 

week paraat in geval van pech of bij hand- en span-diensten. Natuurlijk wordt de 

brandstof door ons betaald. Mocht je iemand, of een garagehouder kennen die 

een ruime personenauto voor een weekje ter beschikking van het goede doel wil 

stellen, mail ons dan even. 

Ook is er voor de retour-service bus op zondag 24 juli nog een chauffeur nodig 

die ‘even’ op en neer wil rijden naar Goslar. We horen graag van je. 

Jaarverslag 2015 

Op onze site is het jaarverslag 2015 van The Ride on Education geplaatst. Hierin 

vind je een verantwoording van alle activiteiten 2015 en een financieel verslag. 

Ons lid van het comité van aanbeveling dhr. Roland Welles van de Rabobank te 

Coevorden heeft de financiële cijfers over 2015 gecontroleerd en geaccordeerd.   

Comité van aanbeveling 

Daar Jos van Kimmenaede elders een andere functie heeft aanvaard, hebben we 

gezocht naar een goede opvolger. Deze hebben we gevonden in de persoon van 

de Nederlands Kampioen Veldrijden 2016 (18+): wielrenner Fleur Nagengast. Zij 

woont in Beilen en heeft, alleen al in 2015, 44 wedstrijden gereden waarvan ze 

17x in de top-3 eindigde. Fleur is een grote belofte voor de toekomst en hopelijk 

zal haar inzet er ook toe bijdragen dat er nog meer jongeren mee zullen fietsen 

met The Ride. 

Bestuurswisseling 

Ons bestuur werkt met een rooster van aftreden. Dit jaar is Klaas Willems 
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aftredend en heeft zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld. We hebben de 

doorgewinterde fietser en Ride-deelnemer Herman Meijer uit Westerbork bereid 

gevonden om hem in het bestuur op te volgen. Hij zal zich vanaf juni 2016, 

mede namens Stichting Naar School in Haïti, bezig gaan houden met de 

organisatie van The Ride. De bestuursfuncties worden dan ook aangepast: René 

Huigens – voorzitter, Hugo Waalewijn – secretaris en Herman Meijer – 

penningmeester. Op dit moment draait Herman al warm door de vergaderingen 

bij te wonen. 

Fietsers-informatie 

Van Wim Zaalberg ontvingen we onderstaand bericht uit de Nieuwsbrief 

van Europafietsers over offline navigeren met je smartphone: 

Workshop GPS navigatie met smartphone met donateursvoordeel 

Fietsen wordt nog leuker doordat je met GPS en digitale kaarten veel 

meer informatie over de omgeving hebt. De vrijheid maakt het nog 

spannender omdat je onbezorgd de kleinste weggetjes kunt nemen en 

onderweg veel gemakkelijker een bakker, supermarkt, camping of café 

kunt vinden. 

Ontdek nu zelf ook de voordelen en het gemak van (offline!) GPS-

navigatie met de smartphone tijdens een workshop die Johan Blom in de 

maand april geeft bij de reisfietswinkels in Amsterdam, Utrecht en 

Rotterdam. Leer in drie uur tijd hoe je met een goede navigatie-app gratis 

kaarten downloadt, bestaande routes kunt volgen, zelf routes maakt, en 

meer. Verder ook de nodige tips over stroomvoorziening en 

weerbestendige stuurbevestiging. Meer informatie vindt je op de website 

www.gpsfietser.nl. Lezers van deze nieuwsbrief krijgen 10% korting op de 

workshop. www.europafietsers.nl 

Kennismakingsavond 2016 

Nog even voor je agenda: de kennismakingsavond is op donderdag 2 

juni. ’s Avonds om 19.30 uur op het bekende adres, Holthe 5 te Beilen.   

Heb je je nog niet opgegeven of weet je iemand die ook graag mee wil 

fietsen voor het goede doel? Mail ons even!!  

En een prettige paasdagen toegewenst. 

Met vriendelijke groet, mede namens René Huigens en Hugo Waalewijn 
 
Klaas Willems  
Secretaris stichting “The Ride on Education”. 
 
PS  
Mocht je in de toekomst geen nieuwbrief over The Ride on Education meer willen ontvangen, laat ons dat dan 
via e-mail weten. 


