NIEUWSBRIEF 4 APRIL 2015
“Stichting
Stichting The Ride on Education”

Holthe 5, 9411 TM Beilen
Beste fietsvrienden
We zijn aan het aftellen: nu nog 3 maanden voor de start van de sponsorsponsor
fietstocht naar het zuiden. The Ride on Education editie 2015 is aanstaande!
Maar we hebben nog het een en het ander te melden en te regelen.
gelen. Dus hier
weer een update.
Camping(s)
Laten we nu gedacht hebben dat we alle campings goed hadden geregeld! Helaas
ontvingen we vanuit Frankrijk
krijk een e-mail
e
van de laatste camping ten zuidoosten
van Reims met de mededeling: Je suis désolée de ne pouvoir donner suite à votre demande
mais le camping est
st complet pendant cette période, nous ne pourrons pas accueillir votre groupe.
Recevez mes sincères salutations. In goed Nederlands: We zitten vol!!!!! (Maar
misschien
isschien hebben zij wel gedacht: We moeten geen groep fietsers hebben op
onze kleine camping”.)
Goede raad was duur, want er zijn heel weinig campings in de buurt van Reims.
Zoeken, zoeken en zoeken dus maar weer. Maar we hebben een goed alternatief
gevonden en deze camping wil ons graag hebben. Zij melden ons: merci pour votre
message. Nous pouvons vous accueillir sur notre camping au mois de juillet. Si vous le souhaitez, nous
avons des mobil homes.Un petit déjeuner peut être servi dans notre restaurant ou vous pouvez venir
chercher votre pain et vos viennoiseries à l'accueil du camping le tout sur commande la veille. In
goed Nederlands: “U
U kunt bij ons terecht,
terecht, er zijn eventueel caravans te huur en u
kunt in ons restaurant eten”.
eten
Deze nieuwe camping ligt echter iets verder van Reims. 25 km noordwestelijk
noord
maar daardoor wordt de laatste etappe wel iets korter. (62 km) Dat is voor een
laatste fietsdag mooi meegenomen.
De laatste camping heet “Camping
Camping au Bod de l’Aisne”,
l
, 14b Rue des Godins
02190 in Guignicourt. Zie ook www.camping-aisne-picardie.fr Hier
er is ook een
treinstation
station voor de eventuele terugreis.
De deelnemers die niet op de campings maar in B&B of hotel overnachten dienen
er dus rekening mee te houden dat de laatste overnachting niet in Val de Vesle is
maar in Guignicourt. De gegevens voor de 8ste etappe zijn op onze internetsite
inmiddels veranderd.
Deelnemers
Het aantal deelnemers aan deze derde editie van The Ride on Education is
inmiddels gestegen. Nog niet alle personen die een mondelinge toezegging
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hebben gedaan hebben zich officieel aangemeld, maar de teller staat nu op 29
deelnemers. Dat belooft dus een record te worden!!!!
En…………de limiet is nog niet bereikt, dus je kunt je nog steeds opgeven.
Heb je jezelf nog niet opgegeven, doe het dan snel, zodat we precies weten
hoeveel personen er meegaan, hoeveel er overnachten op een camping of in een
B&B of hotel, hoeveel er terug willen met de begeleidende auto, wie een hele- of
een halve etappe per dag rijden, etc. etc. De organisatie kan pas beslissingen
nemen als we weten over hoeveel personen het gaat. Dus geef je snel op.
Folders
De posters hangen her en der en de eerste honderden folders zijn al weer
uitgedeeld. In de bijlage vinden jullie een digitale versie van de 2015 folder.
Deze kun je eventueel als bijlage verzenden naar eigen achterban. Niet alleen
om deelnemers te interesseren maar ook om achtergrondinformatie te
verstrekken aan vrienden, kennissen, familie, buren en collega’s die je
willen/kunnen sponsoren voor het goede doel. Maak hier gebruik van!!
Donaties
Het wordt weer tijd om iedereen te benaderen met e-mail, brief of met een goed
verhaal om sponsors te werven. Donaties kunnen worden gedaan op de
bankrekening van The Ride on Education IBAN: NL 39 ASNB 887 5696 594 met
vermelding van je naam. Jouw naam is gekoppeld aan het goede doel waarvoor
je fietst.
Vanaf medio april zullen we iedereen weer op de hoogte houden van de
binnengekomen sponsorbijdragen op de rekening van The Ride waarbij jouw
naam is vermeld.
Eventueel kan er ook rechtstreeks worden gestort naar de bankrekening van het
goede doel zelf. Hierin hebben we als organisatie zelf geen inzicht en zijn we
voor een totaal overzicht van alle donaties dus afhankelijk van de meldingen van
het goede doel aan de organisatie van The Ride on Education.
Kennismakingsavond 2015
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond: ook dit jaar is er weer een
kennismakingsavond voor de deelnemers. Hiervoor hebben we woensdag 3
juni uitgekozen. ’s Avonds om 19.30 uur op het bekende adres Holthe 5 te
Beilen. Reserveer deze avond alvast in de agenda of op de kalender.
Volgauto
Vorig jaar hadden we de beschikking over een volgauto die ons gratis ter
beschikking was gesteld. Dat is tot op heden nog niet het geval. Mocht je iemand
weten die een personeelsbusje (met trekhaak) bezit en die dat busje een week
zou willen/kunnen missen dan zouden we dat graag van je horen.
B&B en hotels
De eerste deelnemers hebben alweer geboekt bij een B&B of hotel. Mocht je ook

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

www.therideoneducation.nl
info@therideoneducation.nl

NIEUWSBRIEF 4 APRIL 2015
willen boeken in B&B en/of hotel dan is het mogelijk om een lijstje met reeds
geboekte B&B’s/hotels op te vragen bij ondergetekende.
Prettige Paasdagen toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Mede namens René Huigens en Hugo Waalewijn
Klaas Willems
s stichting “The Ride on Education”.
Secretaris
Holthe 5, 9411 TM Beilen
06 51 207 403
info@oban.nl
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