NIEUWSBRIEF 24 DECEMBER 2014
“Stichting
Stichting The Ride on Education”

Holthe 5, 9411 TM Beilen
Beste fietsvrienden,
De laatste dagen/weken
weken hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd op
onze site www.therideoneducation.nl Hier willen we jullie, zo net voor de
feestdagen, van op de hoogte brengen. Bovendien hebben we een paar
organisatorische veranderingen doorgevoerd waardoor de zomerse
zomers “tocht der
tochten’ nog interessanter en leuker wordt.
De gehele route is nu te zien op onze site. De route is iets meer naar het westen
komen te liggen dan oorspronkelijk
oorspronkel
de bedoeling was. Want op sommige
beoogde etappeplaatsen is het heel dun gezaaid
g
met campings. Dus waren de
mogelijkheden beperkt.
De lengte van de tocht
De totale lengte van de tocht is 564km geworden.. Iets meer dan de 75 km.
gemiddeld die we hadden gepland maar doordat we in Nederland veel via
knooppunten gaan fietsen komen we zo toch langs de mooiste stukjes van
Nederland. In het begin, in het vlakke gedeelte, wat meer kilometers dan aan
het einde in het heuvelachtige laatste stuk door België
België en Frankrijk. In het
Belgische en
n Franse deel zoeken we de kleinere weggetjes
wegge jes en fietspaden, o.a.
over oude spoordijken. Soms zijn er stukjes slecht verhard. Bovendien heb je de
mogelijkheid bij de eerste 3 etappes om een stukje van de route af te wijken
waardoor de totale afstand 22 km.
km korter wordt.. Daarnaast blijft natuurlijk de
mogelijkheid om halve etappes te rijden en op de wissellocaties gebruik te
maken van de TROE transport-service
transport
naar de camping. Die is ook beschikbaar
bij eventuele noodgevallen.
De overnachtingen
In principe overnachten we weer op campings. Mocht je evenwel in hotel of B&B
willen overnachten dan moet je dat zelf regelen.
regelen. Sommige campings hebben ook
voor niet-kampeerders
kampeerders overnachtingsmogelijkheden. Bv. dag 2. Kijk hiervoor
goed op de site van de betreffende campings.
campings. Nog niet alle campings hebben
gereageerd op ons schrijven over reserveringen en prijzen. De komende
dagen/weken zullen we deze informatie op de site toevoegen.
De kosten van de overnachting gaan we niet meer dagelijks met de deelnemers
afrekenen maarr vóór de aanvang van de tocht zodat de penningmeester een
beter overzicht heeft en de betalingen niet eerst uit zijn eigen
eigen portemonnee hoeft
te doen. De ontvangen groepskortingen
groepskortingen komen, net als voorgaande jaren, weer
in de donatie-pot. Hierover ontvangen de deelnemers nog nadere informatie.
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Robin Smolders, deelnemer aan The Ride in 2014, woont langs de route. Aan het
eind van de derde dag komen we langs zijn woonplaats Westerhoven, ten zuiden
van Eindhoven en we kamperen dan niet op een camping maar op het terrein
van de plaatselijke sporthal ‘De Koolakkers’. Zijn ouders zijn de beheerders van
deze sporthal en we mogen dan GRATIS gebruik maken van deze accommodatie
en bij slecht weer zelfs overnachten IN de sporthal. Een heel mooi aanbod,
waarvoor we Robin en zijn ouders erg dankbaar zijn.
Retour-vervoer naar Beilen
Afgelopen jaar hadden we de service van retour-vervoer naar Nederland. Ook
komend jaar willen we dat weer gaan regelen voor degenen die dat wensen.
Maar dan moeten we dat wel geruime tijd van te voren weten, want de
huurkosten voor auto en aanhanger zijn groot en de deelnemers aan deze
retour-service moeten dat gezamenlijk opbrengen. Bij te geringe deelname is dat
niet mogelijk. Bovendien moeten we voor deze eerste week van de
schoolvakantie heel vroegtijdig gaan reserveren anders is er geen grote 7persoonsauto meer te krijgen. Mogen we dus aan een ieder verzoeken om tijdig
op het inschrijvingsformulier aan te geven of je gebruik wilt maken van deze
retour-service.
Misschien zijn er onder jullie die via via de beschikking zouden kunnen krijgen
over een grote aanhanger of grote auto. Bv. van een bevriend personenvervoersbedrijf. Zoja, dan horen we dat graag.
Oproep
Zouden jullie de komende dagen/weken aan jullie achterban, familie, vrienden,
kennissen, buren, collega’s, facebook vrienden en verenigingsleden via emailadressen bestand, persoonlijke contacten, telefoontjes, twitter en op welke
andere manier dan ook, een oproep willen doen om vooral mee te fietsen voor
het goede doel!!!!! Bovendien verwachten we natuurlijk ook jullie persoonlijke
opgave voor de 3de Ride on Eduaction.
Ook de lokale pers is door jullie te benaderen. Hiervoor vindt je het laatste
persbericht in de bijlage.
Want; de kinderen in de 3de wereldlanden hebben ook recht op goed onderwijs!
Feestdagen
We willen jullie ten slotte een paar hele prettige en gezellige Kerstdagen
toewensen met familie en vrienden. Bovendien een prettige jaarwisseling en een
heel goed en vooral gezond 2015.
Geef je alvast op voor de 2015 fietstocht naar Reims in Frankrijk!!
Met vriendelijke groet,
Mede namens René Huigens en Hugo Waalewijn
Klaas Willems
Secretaris stichting “The Ride on Education”.
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