NIEUWSBRIEF 6 MEI 2016
“Stichting
Stichting The Ride on Education”

Holthe 5, 9411 TM Beilen

Beste fietsvrienden
10 Weken zijn er nog te gaan voor vertrek naar
na Goslar.. 16 Juli nadert zeer
snel. De afgelopen weken was het nog niet echt lekker weer om te fietsen
maar nu lijkt het heel goed. Geweldige fietsweer!!!
fie
Hieronder volgen de laatste up-dates
up
van zaken die we graag met jullie
delen.
Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers dat zich voor The Ride 2016 heeft opgegeven is
onveranderd: 29 fietsers. Er is wel meer duidelijkheid gekomen omtrent
oud-deelnemers
deelnemers die nog niet hadden doorgegeven of ze wel of niet
meefietsen. Helaas een aantal afzeggingen en er
er zijn nog 5 personen
per
die
nog niet helemaal zeker weten of ze meefietsen. Dat hangt nog van
diverse redenen af. Laten we hopen dat deze 5 ook nog positief kunnen
beslissen en dat er nog een paar nieuwe aanmeldingen bijkomen.
komen. Kijk en
informeer even in je eigen omgeving. Mocht
Mocht je nog iemand kennen,
kennen
probeer dan nog een deelnemer extra te scoren.
Wat het aantal goede doelen betreft zitten we nu op 13 deelnemers voor
Stichting naar school in Haïti, 11,5
1
personen voor Stichting Verre
Naasten/Papoea, 0,5 persoon voor Stichting Lusulu/Zimbabwe
/Zimbabwe, 2
personen voor Stichting Actie Calcutta/India.
Calcutta
Bovendien heeft zich iemand aangemeld die voor Stichting World Without
Obstacles/India (www.worldwithoutobstacles.org
www.worldwithoutobstacles.org) wil fietsen en naar alle
al
waarschijnlijkheid fietst er ook iemand mee voor
voor de Stichting ElEl
Fuego/Peru. (www.el-fuego.nl
fuego.nl)
We worden op deze manier al een behoorlijk wereldwijde goede-doelengoede
actie-organisatie.
Donaties
Er zijn momenteel al 55 donaties binnengekomen. Hieraan kunnen we
zien dat al 10 deelnemers druk bezig zijn om sponsors te werven voor de

www.therideoneducation.nl
info@therideoneducation.nl
KvK Nr. 5732 5391
Bankrek. nr. voor inschrijvingen / campingkosten: NL96 TRIO 0198 0100 36
Bankrek. nr. voor donaties::
NL49 TRIO 2024 5833 50

NIEUWSBRIEF 6 MEI 2016
stichting waarvoor men gaat fietsen.
De totaalstand is momenteel als volgt:
Totaal Onbekend

Totaal Stichting naar School in Haïti
Totaal Stichting Lusulu
Totaal Stichting Verre Naasten
Totaal Stichting Actie Calcutta
Totaal Stichting World Without Obstacles

Totaal binnengekomen voor de 5 projecten

€ 0,00
€ 680,00
€ 600,00
€ 1.854,50
€ 0,00
€ 50,00

€ 3.184,50

Het werven van sponsors voor The Ride is natuurlijk ieders eigen
verantwoordelijkheid. De één begint vroeg met werven, de ander wacht
op een bepaalde gelegenheid en weer anderen doen het op het laatste
nippertje. Mocht je hulp nodig hebben bij het werven bv. in de vorm van
een voorbeeld sponsor-brief dan kunnen we je daar wel aan helpen. Ook
is er nog een beperkte voorraad flyers en posters.
Vermeld wel graag het juiste bankrekeningnummer naar jullie sponsors.
NL49 TRIO 2024 5833 50. En laat je eigen naam vermelden bij de storting
zodat we weten dat er voor jou is overgemaakt.
Regelmatig zullen de deelnemers waarvoor donaties zijn binnengekomen
weer d.m.v. een mailtje op de hoogte worden gesteld. (Wanneer is er, van
wie, hoeveel geld binnengekomen op de rekening van The Ride)
Zolang er voor jou nog geen donaties zijn binnengekomen ontvang je
geen ‘losse mailtjes’ en ontvang je de totaalstand alleen via deze en de
komende nieuwsbrieven.
De route
Dag 1 (Hugo Waalewijn) en 2 (Wim Zaalberg) staan al volledig
gecontroleerd op onze site.
Dag 3 en 4 zijn al gecontroleerd door Willem en Frank en worden
momenteel verder uitgewerkt en daarna op de site geplaatst.
Dag 5 is de “welverdiende” rustdag.
Dag 6 is door Jan Ravoet volledig gecontroleerd en wordt binnenkort op
de site geplaatst.
Dag 7 wordt vandaag gecontroleerd door Wim Zaalberg en
dag 8 wordt in het komende weekend door Herman Meijer voorgereden.
Op deze wijze hopen we alle van te voren te controleren tegenvallende
verkeerssituaties in kaart te hebben gebracht. Het is misschien nu een
beetje minder avontuurlijk dan vorig jaar.
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Van elke etappe is er binnenkort ook een GPS versie voor GPS-apparatuur
en ……mobiele telefoon beschikbaar. Mocht je hiervan gebruik willen
maken dan horen we dat graag van je.
Campinggeld.
Nu we de route volledig in beeld hebben kunnen we ook de werkelijke
kosten voor de 8 overnachtingen op de campings berekenen. Vorig jaar
waren de overnachtingskosten € 15.= p.p.p.n. voor deelnemers in een 1pers. tent en € 10.= voor deelnemers in een 2-pers. tent. Toen was er
veel geld over die de goede doelen toevielen.
Voor dit jaar hebben we de overnachtingskosten vastgesteld op resp.
€ 12.= en € 8.= p.p.p.n. Dus totaal voor 8 nachten resp. € 96,= (1-pers.
tent) en € 64.= (2-pers. tent). Dit is het totaal van de normale
basisprijzen die de campings in rekening brengen. Onze penningmeester
zal proberen zoveel mogelijk korting te bedingen die dan, naar rato van
het aantal deelnemers, ten goede komt aan de goede doelen. De
campinggelden en de eventuele retour-service kosten van € 90,= kun je
voor 1 juli overmaken op bankrekeningnummer NL96 TRIO 0198 0100 36.
Zij die overnachten in B&B’s dienen dit verder zelf te organiseren. Daar
waar op de campings ook mogelijkheden zijn om te overnachten in bv.
caravan, blokhut o.i.d. kan in overleg met de penningmeester extra
korting worden bedongen die ten goede komt aan de goede doelen. Deze
campings zijn hieronder met een * vermeld.)
Op de volgende 7 campings zullen we overnachten:
Dag 1*:camping De Boderie, Markgravenweg 5, 7665 RS Albergen.
Tel. 0546-442545 of 06-46457909.info@deboderie.nl www.de-boderie.nl
Dag 2*:camping Ferienhof Wenker,Ramsberg 76 ( Rohkampsweg), 48624 Schöppingen Agnes
Wenker Tel.

02555/1503 Fax

02555/984022 info@ ferienhof-wenker.de www.ferienhof-

wenker.de
Dag 3: Campingplatz-Sonnenwiese GmbH - Raestrup 4 - 48291 Telgte - +49 176 22 847 405 reservierung@campingplatz-sonnenwiese.de www.campingplatz-sonnenwiese.de
Dag 4 en 5:Campingplatz Quellental 2 Nachten Quellenstraße 553 2758 Detmold
Tel.: +49 (0)5231 3644043 Mobil: +49 151 55903499 www.campingplatz-quellental.net

Dag 6*:Campingplatz Silberborn Frau Edeltraud Severin Glashüttenweg 4 D-37603 Holzminden OT
Silberborn Fon: +49 (0)5536 664 Fax: +49 (0)5536 98 11 www.campingplatzsilberborn.de
Dag 7*:Kur-Camping Bad Gandersheim Braunschweiger St. 12 D-37581 Bad Gandersheim
Telefon: +49 5382/1595 Telefax: +49 5382/1599 info@camping-bad-gandersheim.de 60
www.camping-bad-gandersheim.de
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Dag 8*: Harz-Camp Göttingerode 38667 Bad Harzburg Besitzer: Horst Gilge Tel.: 05322/81215
Fax: 05322/877533 harz-camp@t-online.de www.harz-camp.de

Begeleiding en retourservice
Voor de dagelijkse begeleiding hebben we een ruime personenauto
ingepland met een iets kleinere aanhanger voor bagage en pech-fietsen.
Arie Schenkel zal wederom de begeleiding op zich nemen. De aanhanger
is in principe alleen voor de grotere stukken bagage zoals tenten en hier
en daar een tas die niet op de fiets past.
Voor de retourservice hebben zich inmiddels 13 personen aangemeld en
hiervoor wordt ook een extra bus ingezet met grote aanhanger.
Kennismakingsavond 2016
Nog even voor je agenda: de kennismakingsavond is op donderdag 2
juni. ’s Avonds om 19.30 uur op het bekende adres, Holthe 5 te Beilen.
Heb je je nog niet opgegeven of weet je iemand die ook graag mee wil
fietsen voor het goede doel? Mail ons even!!
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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