NIEUWSBRIEF 4 JUNI 2016
“Stichting
Stichting The Ride on Education”

Holthe 5, 9411 TM Beilen
Beste fietsvrienden
6 Weken zijn er nog te gaan voor vertrek naar
na Goslar. De kennismakingsavond is
i
achter de rug. In deze nieuwsbrief een verslag, een paar wetenswaardigheden
en…..
n….. nog een meevaller voor de retour-service
retour
klanten.
Hieronder volgt puntsgewijs een kort verslag van de
kennismakingsbijeenkomst op 2 juni jl. Holthe 5 Beilen.
Be
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Aanwezig: 19 personen
Tot op heden zijn er 32 deelnemers en van 1 persoon is nog niets
vernomen.
Er zijn 14 personen die gebruik maken van de retourservice.
Er zijn momenteel 13,5 deelnemers die fietsen voor Verre Naasten
Papoea, 13 personen voor Haïti, 2 personen voor SAC India, 2 personen
voor WWO India, 1 persoon voor El Fuego en 0,5 persoon voor Lusulu
Zimbabwe.
Er is tot vorig weekend ongeveer € 6.000= binnengekomen
nnengekomen aan donaties.
Hier moet dus nog e.e.a. aan gebeuren!!
De vóór-fietsers
fietsers worden bedankt voor hun inzet en lichten ‘hun’ etappe
kort toe:
Etappe-dag
dag 1: Qua wegen geen bijzonderheden, einde fietsdag op de
camping is er een potje Boerengolf gepland om elkaar wat beter te leren
kennen, er is een campingwinkeltje en een restaurantje.
Etappe-dag
dag 2: Route geen bijzonderheden, nette camping zonder speciale
voorzieningen.
Etappe- dag 3: De R1 is een stuk onverhard dus is de te volgen weg wat
beschaafder gemaakt.
maakt. Route over een oude spoorbaan. Een paar
fietspaden langs provinciale weg. Doorgangscamping aan een rivier. Kiosk
op de camping. Telgte is een leuk historisch stadje.
Etappe-dag
dag 4: Fraaie route. R1 is ingekort anders zou de etappe te lang
worden. Goede
de camping in dal bij dorpje vlakbij Detmold (een mooi stadje
dat heel geschikt is voor een bezoekje op de rustdag).
Etappe-dag
dag 6: Heel mooi traject. 1 Klein klimmetje met meerdere
heuveltjes door Tötenburger Wald. Lange daling van 15 km. Laatste stukje
stevige
evige klim naar camping. Restaurant aanwezig. Geen winkel.
Etappe-dag
dag 7: Daling van 13 km. Langs rivier de Weser door mooie
plaatsjes (bv. Eibeck) Luxe goede camping met restaurant. Geasfalteerde
landwegen.
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Etappe-dag 8: De zwaarste etappe maar slechts 56 km. Prachtige
uitzichten en een paar stevige klimmetjes. Pas op voor gruis op de weg!!!
Afstand houden, helm op! Prima camping met goed restaurant.
• De laatste avond is er geen barbecue maar een gezellige avond met
frisdrank, wijn (gesponsord), bier en hapjes.
• Er zijn EHBO spullen in de volgauto maar neem zelf ook EHBO spullen
mee. De kans dat je valt is niet groot maar als je valt is dat vast niet naast
de volgauto. Dit geldt ook voor een gereedschap-set.
• Alle deelnemers krijgen een routeboekje in kleur met omschrijving,
plattegronden, campings, namen en tel. nr’s deelnemers etc. uitgereikt.
Formaat B4 zodat deze in de stuur-tas hoezen past.
• Bagage moet men in principe allemaal zelf op de fiets ‘kunnen vervoeren’.
De volgauto is er voor pechgevallen maar de praktijk zal weer uitwijzen
dat de grotere spullen als tenten mee kunnen in de aanhanger van de
volgauto.
• Zorg voor een fiets die in goede staat is zodat je niet meteen al de eerste
dag pech krijgt.
• Parkeren van de auto die achterblijft in Beilen kan naast het
gemeentehuis. Hier is het vrij parkeren.
• Advies van Cees Engbers: Als je niet goed bent in bedelen om geld, kun je
altijd nog (zelfgemaakte) spullen verkopen aan vrienden en bekenden.
• Krin: Willen jullie de camping- en retourvervoerkosten nog een keer
vermelden die voor 1 juli moeten worden betaald. (Zie voor een overzicht
hieronder.)
• Japke: Zijn er tijdens de etappes voldoende oplaadpunten voor mijn e-bike
die na ongeveer 35 km leeg is? Advies: niet meenemen die fiets. Een lege
e-bike fietst heel zwaar. Huur anders een goede e-bike.
• Elle: Is er op de laatste avond ook weer mogelijkheid voor ‘ophalers’ om
aan te schuiven? Jazeker, zie ook de volgende nieuwsbrief.
• Jan Moorlag: Eet iedereen in restaurants???? Neen, er zijn ook heel veel
die op de camping hun eigen potje koken.
• Krin: Is er andere GPS apparatuur te koop dan de dure Garmin?
(Goedkoopst bij Mediamarkt) Kan ook via de telefoon en het downloaden
van kaarten.
• De voorzitter René fietst dit jaar niet mee i.v.m. een lange reis naar de
Noordkaap.
• De secretaris treedt per 1 juli af. Hij wordt door de voorzitter bedankt. De
penningmeester wordt de nieuwe secretaris en Herman Meijer wordt de
nieuwe penningmeester.
Niets meer aan de orde komend wordt deze gezellige avond om 22.30 uur
afgesloten.
De onderstaande deelnemers hebben zich definitief aangemeld voor de
4de Ride on Education naar Goslar:
Frank Bom, Emma Cornelis, Dick van Dam, Cees Engbers, Hendrien van de
Geest, Wim en Janny Hakkert, Arieke Huizinga, Timo Koop, Krin en Japke de
Kraker, Annelieke en Marjolein Laninga, Herman Meijer, Jan Moorlag, Elle van
der Ploeg, Jan en Erna Ravoet, Willem Rutten, Arie Schenkel (chauffeur volgauto)
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en Marnix Schenkel, Diet Sijmons, Marijke Snippe, Hugo en Tom Waalewijn,
Klaas Willems, Els en Wim Zaalberg, Maartje Zaalberg en Marijke Zaalberg,
Judith-, Reinier en Rutger van Zwieten.
Kosten overzicht
Inschrijfgeld: € 35,= per persoon. Te voldoen bij inschrijving.
Campinggelden: Slaap je alleen in een 1- of 2-persoons tent dan is het 8x € 12,=
p.n. is € 96,= totaal. Slaap je met 2 personen in een 2-persoons tent dan is het
8x € 8,= p.n. is € 64,= pp. totaal
Retourservice kosten: hadden we eerst vastgesteld op € 90,= pp. incl. fiets maar
we hebben heel veel meevallers. Er zijn ons 2 auto’s en 2 aanhangers GRATIS
ter beschikking gesteld door heel vriendelijke mensen. Een derde auto kon
voordelig worden ingehuurd. Daarom hebben we de retour-servicekosten kunnen
verlagen naar € 60,= pp. incl. fiets. (Mocht je al € 90,= hebben overgemaakt
dan stort de penningmeester het teveel betaalde terug.)
Als je de reeds doorgegeven retour-planning nog wilt veranderen dan kan dat
nog. Er zijn nog 2 zitplaatsen vrij. (z.s.m. doorgeven graag want vol=vol)
Campinggeld en retour-service kosten graag voldoen vóór 1 juli as. (Gebruik
s.v.p. het juiste bankrekeningnummer; NL96 TRIO 0198 0100 36)
Doordat we nu twee retour-service auto’s hebben en we er één extra moeten bijhuren, zoeken we nog een chauffeur die zondagmorgen 24 juli vroeg wil
vertrekken vanuit Zuidwolde bij Hoogeveen en naar Goslar wil rijden om een
aantal deelnemers op te halen en af te zetten bij het gemeentehuis in Beilen.
Ken jij nog iemand die graag een stukje (2x 400 km.) rijdt geef dit dan even
door aan het bestuur.
Routeboekje
Er wordt van alle dag-etappes een speciaal routeboekje gemaakt met ringbandje.
Het formaat is B4 en past dus in een stuur-tas hoesje. Ook komt er in dit boekje
een overzicht van alle deelnemers en hun mobiele nummers zodat iedereen,
iedereen kan bereiken tijdens de tocht. De laatste winkelmogelijkheden van elke
dag worden vermeld als ook de wissellocaties. Het is de bedoeling dat in de week
vóór vertrek aan iedere deelnemer dit boekje wordt toegezonden/overhandigd
zodat iedereen zich al kan voorbereiden op de te fietsen route.
Het overzicht van de overnachtingscampings ziet er als volgt uit:
Dag 1*: (* op de camping zijn andere overnachting mogelijkheden dan alleen
kamperen voorzover niet volgeboekt)
camping De Boderie, Markgravenweg 5, 7665 RS Albergen. Tel. 0546442545 of 06-46457909.
info@deboderie.nl www.de-boderie.nl
klein restaurant: ijs, pannenkoek, gebak, koffie; ontbijt, lunch, high-tea
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landwinkeltje: brood, zuivel, broodbeleg, eieren, kaas, groente en fruit,
dipevries-vlees, wijnen.
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
Geen voorzieningen op de camping aanwezig. Winkels in Ahaus.
Dag 3:
Campingplatz-Sonnenwiese GmbH - Raestrup 4 - 48291 Telgte - +49 176
22 847 405 reservierung@campingplatz-sonnenwiese.de www.campingplatzsonnenwiese.de „In unserem Kiosk finden Sie kleine Leckereien.„ Boodschappen
van tevoren doen in Telgte.
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
Keukenblokje; verder geen voorzieningen op de camping aanwezig.
Dag 6*:
Campingplatz Silberborn Frau Edeltraud Severin Glashüttenweg 4 D37603 Holzminden OT Silberborn Fon: +49 (0)5536 664 Fax: +49 (0)5536
98 11 www.campingplatzsilberborn.de
Restaurant: ontbijt, lunch, diner. verse broodjes.
Boodschappen van tevoren doen in Höxter.
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
Restaurant (met vooral veel kaas: raclette, fondue).
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
Goed restaurant.
De huidige stand van de donaties:
Er zijn momenteel 162 donaties binnengekomen. In de drie voorgaande jaren
2015, 2014 en 2013 waren dat er resp. 130, 95 en 170.
Totaal
Totaal Onbekend

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

€ 350,00
€ 3.168,00
€ 700,00
€ 3.179,00
€ 10,00
€ 432,50
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€ 560,50

Totaal Stichting El Fuego

Totaal binnengekomen voor de 5 projecten

€ 8.400,00

In de voorgaande jaren 2015, 2014 en 2013 was het totaalbedrag
totaalbedrag van
binnengekomen donaties op 4 juni resp. € 5.997,=, € 3.437,= en € 5,811,=.
We zijn dus al heel goed op weg en we hebben ten opzichte van de drie
voorgaande jaren nog 2 weken extra te gaan.
Er zijn drie donaties waarvan niet bekend is voor welke deelnemer(s)
deelnemer(s) deze zijn
gestort. Het betreft de volgende bedragen en afzenders:
Op 1/6 € 50,= van Niebem BV.
BV
Op 2/6 € 50,= van Mevr. K.
K Bakker-Arwert
Op 4/6 € 250,= van L.T.M.. de Leede
Mocht je één of meerdere van deze donateurs kennen geef dat dan even door
dan zetten we dit bedrag op jouw totaaloverzicht.

NEMERS
RS ZIJN NOG STEEDS VAN HARTE WELKOM.
NIEUWE DEELNEM
DUS MELD JE AAN!!!!
Met vriendelijke groet, mede namens
namen René, Herman en Hugo
Klaas Willems
Secretaris stichting “The Ride on Education”.
Holthe 5, 9411 TM Beilen
06 51 207 403

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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