NIEUWSBRIEF 10 DECEMBER 2013
“Stichting
Stichting The Ride on Education”
Holthe
the 5, 9411 TM Beilen

Beste fietsvrienden,
Dit is de eerste nieuwsbrief
ieuwsbrief over de sponsor fietstocht naar Denemarken in 2014.
Nog een paar weken en we zitten alweer in het nieuwe jaar.
In onze laatste nieuwsbrief over de tocht afgelopen juli naar Schotland stonden
al een paar wijzigingen die we voor 2014 naar aanleiding van de gezamenlijke
evaluatie willen doorvoeren. Hieronder
Hier
een korte opsomming van de
d wijzigingen
en besluiten:
•
•

•
•
•
•

De fietstocht duurt 1 week i.p.v. 10 dagen. Van zaterdag 5 juli tot en met
zaterdag 12 juli 2014.
2014
Er zijn eerst 4 fietsdagen,
fietsdagen daarna 1 rustdag in de buurt van Schleswig en
dan nog 3 etappes naar Himmerbjerget aan het meer van Jut (Jølsø) nabij
Silkeborg in Jutland.
De dag-etappes
etappes zijn naar keuze ongeveer 90 of 45 km, of een combinatie
van beide mogelijkheden.
Voor de 45 km-rijders
rijders wordt voor vervoer gezorgd (incl. fiets en bagage).
bagage)
We overnachten wederom op campings,
ca
maar indien je een hotel of B&B
prefereert dan kun je dat zelf regelen.
De kosten voor deelname (€ 25,=) en de minimale sponsorbijdrage per
deelnemer (€
€ 250,=) zijn voor 2014 gelijk aan 2013.

De route
De route voor 2014 is bijna klaar. We moeten nog nagaan of de campings
c

voldoen aan onze (bescheiden)
(bescheiden wensen en of ze voldoende passen in het
fiets-schema.
Deze fietstocht naar Himmelbjerget in Jutland, Denemarken,
Denemarken maakt in Nederland
gebruik van de ‘Knooppunten’-fietskaartenroutes.
‘Knooppunten’
Het
et eerste gedeelte van de
route in Duitsland wordt binnenkort nauwkeurig beschreven op onze website
d.m.v.
v. het vermelden van plaatsplaats en straatnamen.
aatnamen. Ter hoogte van Westerstede,
tussen Leer en Bremerhaven,
haven, wordt aansluiting gevonden bij een fraaie,
bestaande en bewegwijzerde route naar Jutland. Op dit gedeelte van de route
zullen de dag-etappes op onze site en op de dagelijks uit te delen route summier
worden vermeld. De deelnemers wordt
wordt aangeraden om het fietsroute-boekje
fietsroute
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naar Jutland ‘In het spoor van de Vikingen’ van de Europafietsers aan te
schaffen. Niet alleen wordt de route hierin uitmuntend beschreven maar ook
wordt allerlei toeristische informatie en wetenswaardigheden die men op de route
tegenkomt vermeld. Tevens staat er een grote hoeveelheid campings, hotels en
B&B’s in beschreven. Het boekje kan worden besteld op
www.europafietsers.nl/routes/jutland. Kosten € 22,50 (excl. verzendkosten).
Het werven van deelnemers voor 2014
De eerst-komende maanden zullen we ons richten op het werven van deelnemers
en vanaf maart ligt de focus op het werven van sponsors.
Voor de eerste tocht in 2013 hadden we uiteraard nog geen oud-deelnemerslijst.
We hebben toen gebruik gemaakt van folders, persberichten en nieuwsbrieven.
Om deelnemers te werven voor 2014 willen we graag gebruik maken van de
kennis en de kennissen van de deelnemers uit 2013 en van de contacten met
geïnteresseerden die we in 2013 hebben gehad maar die om diverse redenen
besloten niet mee te gaan naar Schotland.
Uitgangspunt hierbij is:
Wie kan er beter vertellen over de tocht naar Schotland dan de oud-deelnemers
zelf. Een enthousiast verhaal aan vrienden, familie of kennissen werkt veel
aanstekelijker dan een mooie folder. Dus als elke 2013-deelnemer er zorg voor
draagt dat hij/zij 2 andere deelnemers enthousiast maakt voor de tocht dan gaan
we in 2014 met 50 à 60 personen op pad voor het goede doel!
In de komende weken, zo rond de kerst en jaarwisseling, worden door vele
mensen weer plannen gemaakt voor de zomervakantie in 2014. Dus de komende
tijd worden die beslissingen genomen en vinden er heel veel visites en
bijeenkomsten plaats. Dé kans om enthousiast deelnemers te werven!
Mogen we jullie allen vragen om de komende tijd een paar nieuwe deelnemers
voor de tocht naar Jutland te scoren???
Deelnemers voor 2014
Iedereen die in 2013 aan de fietstocht heeft deelgenomen was dusdanig
enthousiast dat het merendeel positief stond t.o.v. deelname in 2014. Inmiddels
hebben we al één nieuwe aanmelding binnen en hebben 7 oud-deelnemers zich
alweer aangemeld voor de 2014-versie. Indien jijzelf inmiddels ook hebt besloten
om deel te nemen in 2014 dan zouden we het plezierig vinden als je je nu ook
weer wilt aanmelden.
Bovendien hebben we een lijst van 31 personen die vorig jaar geïnteresseerd
waren en alweer een lijst van 13 personen die voor 2014 interesse tonen. Deze
gaan we als bestuur, natuurlijk ook allemaal benaderen. Door onze vernieuwde
opzet van de tocht zijn er nu geen excuses in de vorm van ‘we hebben al een
vakantie gepland’ , ‘we willen niet zo lang gaan fietsen’, ’we vinden 70 km. te
lang – of te kort’, ‘ik kan geen vrij meer krijgen’, etc.
Mochten jullie namen en e-mail-adressen hebben van personen die we ook
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centraal
entraal moeten gaan benaderen dan zouden we het fijn vinden om die van jullie
door te krijgen.
Internetsite
De laatste weken zijn we druk bezig geweest om de internetsite nog
toegankelijker te maken en hebben we de inhoud al grotendeels afgestemd op de
tocht naar Denemarken;; ook is de wettelijk verplichte pagina i.v.m. de ANBIANBI
verklaring,
erklaring, toegevoegd. (Zie
www.therideoneducation.nl/organisatie/algemenegegevens ) Er zitten nog een
paar schoonheidsfoutjes in maar die zullen we de komende tijd aanpassen. De
route wordt erop gezet zodra er meer gegevens bekend zijn. We houden jullie
hiervan op de hoogte.
Tot slot
We hopen dat jullie er voor 2014 weer net zoveel zin in hebben als wij.
wij Graag
horen we snel weer iets van jullie.
En……………meld jezelf
zelf of een ander alvast aan!
We wensen iedereen hele prettige feestdagen toe.
toe
Mede namens René Huigens en Hugo Waalewijn,
Waalewijn
Klaas Willems
Secretaris stichting “The Ride on Education”.
Educatio
06 51 207 403
info@oban.nl
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