NIEUWSBRIEF 9 FEBRUARI 2016
“Stichting
Stichting The Ride on Education”

Holthe 5, 9411 TM Beilen
Beste fietsvrienden
Nog slechts 5 maandjes en het is alweer zover: onze
o
jaarlijkse fietstocht van een
week voor het goede doel, 0nderwijsprojecten
0nderwijsprojecten naar eigen keus in
ontwikkelingslanden. Goslar!!!…………..das
Goslar!!!
ist ja kein Thema, wir schaffen das!!!
das
Deelnemers
Tot op heden hebben we 11 personen die zich definitief hebben opgegeven. 15
deelnemers
ers hebben toegezegd dat ze (weer) meefietsen maar hebben zich nog
niet officieel aangemeld. Er zijn 7 nieuwe aanmeldingen van deelnemers die in
voorgaande jaren niet hebben meegefietst en zo het nu lijkt zijn er 2 nieuwe
onderwijsprojecten bijgekomen waarvoor gefietst gaat worden.
Als iedere deelnemer van 2015 in 2016 weer mee zou gaan fietsen dan komen
we op 40 deelnemers!!!!!
!!!!! Dat wordt
wordt dan weer een gezellig avontuur!!
avontuur
Voor de organisatie is het heel handig om vroegtijdig te weten hoeveel personen
er meefietsen en hoe men wil overnachten.. We moeten de campings ook zo snel
mogelijk op de hoogte brengen van het aantal deelnemers. Er wordt door ons in
het hoogseizoen gefietst
st en het aantal campings op de route is zeer beperkt.
Snel reserveren is dus aan te bevelen anders zou de route weer verlegd moeten
worden.
Mocht je je nog niet hebben opgegeven, zou je dat dan zo snel mogelijk willen
doen!!! Graag gelijktijdig met de opgave
op
ook de € 35,= inschrijfkosten
overmaken op het juiste (nieuwe) bankrekening nummer. (Zie onderaan dit
schrijven)
Donaties voor het goede doel
Ook hier geldt: graag over laten maken op het juiste rekeningnummer. (zie
onderaan dit schrijven) Zodra de eerste
eerste donaties weer binnenkomen krijgt elke
deelnemer, net als in voorgaande jaren, weer een persoonlijk mailtje met hierin
vermeld hoeveel er door wie op welke datum is overgemaakt. Ook een
totaaloverzicht van de gelden
lden die er voor de deelnemer zijn overgemaakt
overge
alsmede een totaaloverzicht van alle binnengekomen donaties
donaties voor alle goede
doelen. (Deze informatie is bekend bij de oud-deelnemers
oud
maar de nieuwe
deelnemers kennen dit nog niet)
De route
Op onze site staan de eerste 2 routedagen volledig vermeld. De
e overige dagen
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worden in het voorjaar, zodra het weer het toelaat, vóór-gefietst. Overigens
zoeken we nog 1 of 2 vóór-fietsers voor de laatste etappes. De bestaande R1
route zullen we niet overal gaan volgen. Het is nu al bekend dat er slechte
stukken in zitten en die worden er door de vóór-fietsers uitgehaald.
Herman Meijer heeft voor de dagelijkse etappes een kaartje toegevoegd met
hierop ‘spelden’ voor herkenningspunten, de wissellocatie en de laatste
mogelijkheid voor de dagelijkse boodschappen. De route-omschrijvingen met het
kaartje worden dagelijks weer uitgedeeld aan de deelnemers.
Zoals het nu lijkt zullen de volgende campings de eindbestemmingen voor de
dagelijkse etappes worden:
Dag 1: Camping de Boderie tussen Harbrinkhoek en Albergen
Dag 2: Campingplatz Ferienhof Wenker vlakbij Schöppingen
Dag 3: Campingplatz Sonnenwiese net na Telgte
Dag 4 en 5: Campingplatz Quellental net voor Detmold
Dag 6: Campingplatz Silberborn bij Silberborn 15 km voorbij Höxter
Dag 7 en 8: Campings nog niet bekend (in de buurt van Einbeck en Goslar)
Wikipedia zegt over de stad Detmold waar we een rustdag hebben:
Het is een Große kreisangehörige Stadt in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het is
tevens Kreisstadt van Kreis Lippe. De stad telt 73.586 inwoners. Detmold werd
in 1263 als Detmelle gesticht door heer Bernhard III van Lippe (waar kennen we die naam verder
van?) bij een oversteekplaats in de Werre op de handelsroute van Paderborn naar Lemgo.
Rond 1550 werd Detmold vaste residentie van graaf Simon III van Lippe. Detmold was
tot 1947 de hoofdstad van Lippe en is bekend van zijn vele vakwerkhuizen en het mooie kasteel
uit de 16-de eeuw.

Organisatiesponsor
Voor de organisatiekosten van The Ride on Education hebben we de
afgelopen 3 jaren één sponsor gehad die ons jaarlijks een leuk bedrag
overmaakte. Deze sponsor heeft nu te kennen gegeven dat hij hiermee
stopt. Daarom zoeken we één of meerdere sponsors die ons werk willen
steunen door enkele honderden euro’s te storten op de rekening voor de
organisatie-kosten. Mocht je iemand of een bedrijf weten die hiervoor
benaderd zou kunnen worden of die jezelf zou willen benaderen, laat het
ons dan weten. (Mochten er organisatiegelden na de fietstocht over zijn dan wordt
alles boven de € 500,= verdeeld over de goede doelen waarvoor wordt gefietst. Zie ons
huishoudelijk reglement.)

Wie doet wat???
We hebben de afgelopen maanden de goede doelen waarvoor wordt gefietst
benaderd om ze duidelijk te maken dat we als bestuur van The Ride on Education
een organisatie zijn die: fietstochten organiseert, werving -folders en –posters
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maakt, persberichten en nieuwsbrieven verspreidt en alle voorkomende
werkzaamheden verricht om de tocht tot een groot succes te maken.
Van de goede doelen zelf wordt verwacht dat ook zij actie ondernemen om
zoveel mogelijk deelnemers te werven voor hun eigen goede doel.
De deelnemers, op hun beurt, zorgen voor de sponsoring van hun sportieve
prestatie.
Kennismakingsavond 2016
Ook dit jaar willen we weer een kennismakingsavond organiseren. Hiervoor
hebben we donderdag 2 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.

Geef je nu alvast op voor de 2016 fietstocht naar Goslar
aan de voet van het Harz-gebergte in CentraalDuitsland!!
Met vriendelijke groet, mede namens René Huigens en Hugo Waalewijn
Klaas Willems
Secretaris stichting “The Ride on Education”.

PS
Mocht je in de toekomst geen nieuwbrief over The Ride on Education meer willen ontvangen, laat ons dat dan
via e-mail weten.
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