NIEUWSBRIEF 28 mei 2014
“Stichting
Stichting The Ride on Education”
Holthe
the 5, 9411 TM Beilen

Beste fietsvrienden,
Nog even en we zitten op de fiets naar Denemarken!! De bestuursleden hebben
er zit in en we hopen dat jullie er ook klaar voor zijn. Hieronder volgen nog een
paar zaken die voor jullie interessant kunnen zijn.
SMS Actie
De Verre Naasten is er een SMS actie in de
In overleg met de organisatie van De
gehele maand juli. Vanaf 1 juli pas beschikbaar!!! (er staat nu nog een andere
actie uit).
Het werkt als volgt: sms het woord ‘HAND’ naar nummer 4333. Vervolgens krijg
je een retour-sms-je
je en daarmee wordt 3 euro van je beltegoed
afgeschreven. Alleen voor
oor de maand juli is ‘HAND’ dus beschikbaar voor TRoE.
De sms-opbrengst wordt onder aftrek van de providerkosten verdeeld over de
goede doelen: ieder goed doel hetzelfde bedrag.
De tekst van de retour-sms
sms wordt:
Dank voor je 3 euro: een duwtje in de rug, richting Denemarken! En tegelijk help
je een handje mee voor scholen in ontwikkelingslanden. Check:
therideoneducation.nl
Richting jullie vrienden, kennissen, familie en collega’s kunnen jullie dus
communiceren: sms ‘HAND’
AND’ naar nummer 4333 en geef 3 euro voor The Ride on
Education.
Ook in het persbericht dat deze week de deur uitgaat zullen we deze SMS actie
gaan vermelden.
Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers is momenteel 23 stuks. 9 voor De
e Verre Naasten, 4 voor
Lusulu en 10 voor Haïti.
De 2 dames die zich
ch hadden opgegeven voor mental-support
mental support en fysio-begeleiding
fysio
hebben zich wegens persoonlijke omstandigheden teruggetrokken. De enige
begeleider die nu meegaat is de chauffeur Arie Schenkel die dagelijks voor de 45
km.-rijders zorg draagt, het fietsvervoer regelt en een snelle terugreis voor een
aantal deelnemers mogelijk maakt.
maakt
Bij de start zullen we aan een ieder een lijst van deelnemers met hun mobiele
telefoonnummers overhandigen zodat we elkaar goed kunnen bereiken.
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Bij de dagelijkse starts zullen we ook een kopie van de betreffende dag-etappes
uitreiken.
De resultaten tot nu toe
De binnengekomen donaties tot op heden (incl. de toezeggingen en de Verre
Naasten Platform stortingen) per goede doel zijn als volgt:
€ 40,00
€ 3.672,50
€ 1.330,00
€ 4.278,30
€ 175,00

Totaal Onbekend

Totaal Haïti
Totaal Lusulu
Totaal De Verre Naasten
Totaal Darsilami Gambia

Totaal binnengekomen voor de 3 projecten

€ 9.495,80

Het is nu tijd om de reeds weken/maanden geleden aangesproken potentiële
sponsors die nog niets hebben gegeven, nogmaals aan te schrijven of te vragen
om hun donatie over te maken. Misschien hebben ze het vergeten. De ervaring
leert dat zo’n herinnering nog heel veel geld kan opleveren.
Campings
Er was nog een vraag van een deelnemer m.b.t. het overnachten. Alle campings
zijn inmiddels door het bestuur besproken; anders gezegd; ze weten dat we
komen en er is voldoende ruimte voor ons. Ze zijn dus op de hoogte van het feit
dat we met een 25-tal personen op de betreffende etappe-dag komen (en op
dag-4 twee dagen op camping Haithabu).
Als je eerder dan onze penningmeester, Hugo Waalewijn, op een camping
arriveert, kun je zeggen dat je lid bent van de sponsorgroep uit Nederland. Hugo
rekent dagelijks voor de hele groep af (want daardoor kan hij korting krijgen die
we weer bestemmen voor de goede doelen). Hij zal ook dagelijks met de
kampeerders afrekenen.
Mochten er deelnemers zijn die niet op een camping overnachten maar elders in
een hotel, B&B of Zimmerfrei, dan dient de deelnemer dat zelf verder te regelen.
Op de campings heeft men hier en daar een kampeercarnet nodig als men zijn
paspoort niet wenst af te geven. Het bestuur heeft geregeld dat 1 carnet voor de
gehele groep voor de campings, waarop we overnachten, voldoende is. Wij
voorzien daarin. (dat kun je bij aankomst ook bij de campingreceptie zeggen, en
zo nodig naar Hugo verwijzen) Mocht je echter na The Ride verder willen trekken
en op andere campings willen overnachten dan moet je zelf een carnet
aanschaffen. In Scandinavië wordt dat bij veel campings naar gevraagd (Voor
€4,95 bij ANWB of ACSI te koop)
Vergeet overigens niet je paspoort of identiteitskaart mee te nemen. Dat is een
wettelijke verplichting.
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GPS
Voor de deelnemers met een telefoon met GPS hebben we nog de volgende
handleiding van Herman Meijer ontvangen om de gehele Jutland-route zoals die
vermeld staat in het boekje ‘Jutland-fietsroute in het spoor van de Vikingen’ van
Clemens Sweerman te volgen. Deze GPS route is te downloaden via internet. Zie
ook de bijlage bij deze nieuwsbrief. (Hartelijk dank aan Herman die de 2013
deelnemers nog kennen als de echtgenoot van Marijke Zaalberg)
De Jutlandroute digitaal.
Voor diegenen die beschikken over een IPhone/Ipad en/of Android
telefoon/tablet volgt hieronder een korte omschrijving om de route te
volgen/raadplegen op je telefoon/Ipad.
De batterijduur zal niet voldoende zijn om gedurende de gehele route je telefoon
aan te laten staan. Het is echter wel uitermate handig om in geval van twijfel, of
als er geen twijfel meer is en je dus gewoon de weg kwijt bent, even de telefoon
te raadplegen, die je dan exact laat zien waar je bent en waar je had moeten
zijn.
Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken sla dan als eerste de bijlage
(JutlandFietsroute.gpx) bij deze nieuwsbrief op op je telefoon. (met dank aan:
http://europafietsers.nl/routes/jutland/route.htm) Zet het bestand op een
zodanige plek dat je het later terug kunt vinden om te laden in de App. Doe dit
b.v. in de map ‘Download’ op de SD-kaart.
Google:
Voor diegenen met een Android telefoon/tablet raad ik aan onderstaande App te
downloaden:

Als je de App geïnstalleerd hebt ga dan als volgt te werk:
Klik links onder op menu en kies: Load GPX en selecteer het bestand (Map
‘Download’ op SD-Kaart)
Met (+) de plattegrond zodanig vergroten tot je alle straten ziet.
Klik vervolgens op: ‘Follow GPS’ & ‘Rotate camera’.
De (in dit geval) blauwe lijn geeft de route aan.
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Zodra je op dit
icoontje drukt, geeft dit
teken (of een
cirkeltje als je stil staat) aan waar je je bevind.
Als je dit thuis probeert zal het icoontje je huidige (thuis)lokatie aangeven.
Doe je dit tijdens de fietstocht, dan is dat je locatie op dat moment.
Hopelijk is de route dan niet ver weg.
Als je de juiste route volgt beweegt het icoontje zich op, of vlak bij, de
route.
N.b.: Je telefoon gebruikt hiervoor GPS-signalen en deze zijn gratis. Heeft dus
geen extra kosten tot gevolg. (let op: Roaming uitzetten !!)
Ik heb begrepen dat het 1e gedeelte van de route (we starten niet in Emmen
maar in Beilen) volgens knooppunten gaat. Ook hiervoor zijn geweldige App’s
beschikbaar. Mijn voorkeur gaat uit naar:

Als je deze App installeert kun je d.m.v. het aanraken van de knooppunten een
route plannen. Je kunt de route niet opslaan, dus als je de App afsluit moet je
daarna de knooppunten opnieuw selecteren. Tip: noteer de volgorde van de
knooppunten voor een snelle invoer.
Apple:
Hoewel mijn kennis van Apple/Ios te kort schiet heb ik vergelijkbare App’s
gevonden voor IPhone/Ipad:
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Voor plannen van de knooppunten:

De werking op Google (Android) & Apple (Ios) zal niet veel verschillen. Volgende week hoop ik de
App’s voor IPhone/Ipad grondig te testen. Mocht dit nieuwe inzichten opleveren dan zal dit op de
website worden gepubliceerd.
Veel fietsplezier.
Herman Meijer.

De start
Zaterdag 5 juli starten we om 10.00 uur bij het gemeentehuis in Beilen.
Raadhuisstraat. Eventueel kun je de auto gedurende de gehele week gratis
parkeren op het grote parkeerterrein achter het gemeentehuis. De start is bij het
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bordes aan de zijkant t.o. het politiebureau. We verzamelen ons hier vanaf 09.30
uur. De burgemeester, of één van de wethouders zal ons ons ‘wegschieten’.
Vraag zoveel mogelijk
jk mensen om ons uit te zwaaien en wijs ze erop dat ze ons
kunnen volgen op www.facebook.com/therideoneducation
De weerverwachting voor de eerste 3 etappe dagen lijkt momenteel positief; 19
graden, afnemende kans op buien, en een windje in de rug; zuid-west
zuid
2.
Neem vooral een goed humeur mee, veel kracht in de benen, een gezonde dosis
doorzettingsvermogen en de wetenschap dat we het onderwijs in de 4
projectlanden op ónze wijze steunen.
s
Tot volgende week zaterdag,
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

KvK
K Nr. 5732 5391
Bankrek. Nr: NL39 ASNB 88.75.696.594

www.therideoneducation.nl
info@therideoneducation.nl

