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“Stichting
Stichting The Ride on Education”
Holthe
the 5, 9411 TM Beilen

Beste fietsvrienden,
Het is al even geleden dat we contact met elkaar hebben gehad. Dat heeft zo zijn
redenen want er is veel gebeurd in het privéleven van het bestuur.
Enkele weken terug heeft Hugo een hartinfarct gehad. Hij is gedotterd en er zijn
enkele stents
s bij hem geplaatst. Gelukkig
Gelukkig was hij binnen 4 dagen weer thuis en
voelt hij zich weer goed. Maar hij moet zich natuurlijk wel erg rustig
rusti houden en
heel gezond leven. Maar voor
v
2015 heeft hij al weer grote fietsplannen! Verder is
René naast zijn bestuurswerk voor Lusulu immer druk
druk met zijn vakantiehuis in
Frankrijk. Ook Klaas zit niet stil want afgelopen zomer/herfst heeft hij heel wat
uurtjes gestoken in de verbouw van het buurthuis.
De bestemming voor 2015
De bestemming voor ‘The Ride on Education’ is nu bekend. We hadden beloofd
beloof
om de dag-etappes
etappes wat kleiner te maken, niet te veel heuvels in de route op te
nemen en de campings goed
goe uit te zoeken. Welnu, dat is volgens ons goed
gelukt.
We starten op zaterdag 4 juli en eindigen op zaterdag 11 juli. De route gaat
naar het zuiden. Dat
at hadden we al gecommuniceerd: we zouden ergens
e
in de
driehoek Duitsland, België, Luxemburg ons eindpunt hebben. Maar deze driehoek
had één groot probleem: veel
veel te veel en veel te hoge heuvels. De Ardennen,
Ardennen
daar kom je per fiets niet zomaar doorheen.
doorheen Daar moet je stevige kuiten voor
hebben en niet te veel
el bagage bij je. Daarom hebben we de route wat naar het
westen verlegd.
Het einddoel wordt; Reims, in Noord-Frankrijk.. Bekend van de lieflijke heuvels
van de wereldberoemde
dberoemde Champagnehuizen
Champagne
en van de prachtige
ge kathedraal
k
‘La
Notre Dame de Reims’ en ‘de Basilique Saint Remy’.
De fietsroute gaat van Beilen naar Echten, Zuidwolde, Balkbrug, Vilsteren, Heino,
(1ste overnachting) Deventer, Eerbeek, Rheden, Westervoort, Doornenburg, via
een stukje Duitsland naar Groesbeek, (2de overnachting) Cuijck, Milheeze, Heeze,
(3de overnachting) over de Belgische grens naar Neerpelt, Hechtel-Eksel,
Hechtel
Diest,
de
de
Tienen, (4 overnachting en rustdag) Hoegaarden, Namen, Dinant, (6
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overnachting) De Franse grens over naar Givet, door het Parc naturel régional
des Ardennes, Rocroi (7de overnachting) en we eindigen in Reims.
De campings zijn nog niet vastgesteld, maar zullen ergens bij de vermelde
overnachtingsplaatsen zijn. De route gaat voor het grootste gedeelte via de
Nederlandse en Belgische fietsknooppunten. Dus we komen gegarandeerd langs
de mooiste plekjes van Nederland en België; maar is er ook gelegenheid om
stukjes in te korten en rechtstreeks te rijden waardoor de dag-afstanden als je
wilt iets korter worden.
Ook is er, bij voldoende belangstelling, weer de mogelijkheid om halve dagetappes te fietsen en halve dag-etappes mee te liften in de begeleidende auto.
Dat heeft in 2014 zijn waarde bewezen tijdens grote pech, verdwalen en zeer
slechte weersomstandigheden. We zullen via het inschrijvingsformulier tevoren
navragen wie er in 2015 weer gebruik van zou willen maken.
Ook zullen we van tevoren vragen wie vanaf Reims gebruik wil maken van de
terugreis per auto met aanhanger. Vanwege de kosten willen we dat voor de
tocht naar Frankrijk graag van tevoren weten.
De route moet nog helemaal worden uitgeschreven en komt dan op onze site.
Hieraan zal de komende weken worden gewerkt.
Nu we als bestuur deze route in grote lijnen al hebben bekeken op landkaarten
en via internet zijn we alweer volop enthousiast en hebben we heel veel zin om
op de fiets te stappen. Hopelijk gaat dat met jullie net zo. En we rekenen op
mooi weer want we fietsen naar de zon!
Vergelijking route 2013 en 2014
We hebben inmiddels de definitieve sponsorbijdragen voor 2014 afgerond en de
bij elkaar gesprokkelde bedragen overgemaakt aan de 4 Stichtingen voor de
onderwijs projecten in de ontwikkelingslanden. Hieronder volgt een overzicht van
alle donaties van 2014 in vergelijking met 2013. Het betreft zowel de donaties
die rechtstreeks bij de diverse stichtingen zijn binnengekomen als ook de via The
Ride binnengekomen bedragen. De ‘opbrengsten’ van de door de
campinghouders gesponsorde campinggelden zijn hierin ook verwerkt. ( €
548,=) De organisatiegelden die we als ‘Stichting The Ride on Education’ na
afloop van de 2014 tocht, méér in kas hadden dan de € 500,= die we volgens
ons beleidsplan maximaal in kas mogen hebben, zijn ook meegenomen. (Dit was
een bedrag van € 439,36).
De genoemde bedragen zijn de door de fietsers bij elkaar gebrachte bedragen
zonder een eventuele verhoging van bv. Wilde Ganzen of andere organisaties.
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Opbrengsten Donaties per Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

Lusulu
de Verre Naasten
Naar School in Haïti
Darsilami

2013
€ 6.789,93
€ 1.509,72
€ 10.575,48

2014
€ 3.098,45
€ 6.746,56
€ 7.285,87
€ 787,00

Totaal € 18.875,13 € 17.917,88

Een prachtig resultaat waar we met zijn allen heel trots op mogen zijn!
Geef je alvast op voor de 2015 fietstocht naar Frankrijk!!
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
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