NIEUWSBRIEF JULI 2016
“Stichting
Stichting The Ride on Education”

Holthe 5, 9411 TM Beilen
Beste fietsvrienden
Nog 2 weekjes en we ontmoeten elkaar (weer) in Beilen voor de vierde editie van
The Ride on Education 2016. De laatste zaken moeten nog even worden
geregeld,, de banden opgepompt en de tassen gepakt en dan een gezellige week
fietsen voor het goede doel. De weersvooruitzichten voor zaterdag 16 juli zijn
voortreffelijk: (voor wat het waard is) zonnig en 24 graden. Perfect fietsweer!!!
Hieronder volgt nog een aantal laatste opmerkingen, tips en verduidelijkingen.
Aantal deelnemers.
De stand van zaken is momenteel
momen
als volgt:
Er zijn nu 33 deelnemers. (2015: 34) 14 Dames (2015: 13) en 19 heren (2015:
21). Leeftijd tussen 15 jaar (3x) en 70 jaar (2x).
2 Deelnemers fietsen voor Stichting
Stichti
Actie Calcutta India,, een halve voor Stichting
Lusulu Zimbabwe, 2 voor World Without Obstacles India, 1 voor El Fuego Peru,
13,5 voor Stichting Verre
e Naasten Papoea en 14 voor Stichting Naar
N
School in
Haïti.
Er zijn 11 deelnemers die The Ride voor de 1ste keer rijden, 10 rijden voor de 2de
keer mee, 6 personen voor de 3de keer en 6 fietsers voor de 4de keer.
De volgauto met aanhanger van chauffeur Arie Schenkel zal ons de gehele week
begeleiden. In Goslar zullen op zondag 24 juli nog 2 auto’s vanuit Nederland
komen die de 14 deelnemers,
deelnemers die dat hebben aangegeven,, weer ophalen.
1 deelnemer zal doorfietsen naar Wenen, 2 fietsen door naar Berlijn, 3 maken
een rondje Oostzee door Polen, Zweden, Finland, Estland, Letland en Litouwen, 3
fietsen op eigen gelegenheid terug naar Nederland, 2 gaan door met de camper,
3 gaan terug met de trein
in en 5 worden opgehaald door familie.
Willen de deelnemers die hun fiets mee retour geven via de retour-service
retour
een
oude deken meenemen om de fietsen goed beschermd te kunnen vervoeren??
Deze dekens kunnen gewoon tijdens de tocht in de aanhanger blijven liggen.
l
Overnachtingen op de camping
Met de beheerders van de campings hebben we het volgende afgesproken:
De deelnemers komen niet allemaal op hetzelfde tijdstip op de campings aan. De
deelnemers zullen zich wel steeds allemaal bij de beheerder melden onder
verwijzing naar ‘Hugo
Hugo Waalewijn van The Ride on Education’.
Education . Zodra Hugo zelf is
gearriveerd, zal hij de beheerder een deelnemerslijst geven. Hij betaalt ook voor
de hele groep die overnacht op de camping.
camping
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Indien gewenst kunnen elektrische aansluitingen ter plaatse worden geregeld
evenals douchemuntjes als de camping hiermee werkt. Deze voorzieningen dient
ieder voor zich af te rekenen.
Voor de B&B-klanten hebben we nog de vraag om zich vooral op de campings bij
iemand van het bestuur af te melden en eventueel zich ’s avonds bij de groep te
voegen. De eerste avond zal er ook een gezamenlijke activiteit worden ontplooid
om elkaar beter te leren kennen.
Kosten
Nog niet iedereen heeft de kosten vóór 1 juli voor The Ride on Education betaald.
Nog even ter herinnering:
- Inschrijfgeld: € 35,= per persoon.
- 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:€ 60,= per persoon incl. fiets.
De penningmeester zal de deelnemers die nog niet alles hebben overgemaakt
persoonlijk benaderen.
De start
Op zaterdag 16 juli as. worden de deelnemers om 09.30 uur bij het
gemeentehuis van Beilen verwacht. (Raadhuisstraat) De start is om 10.00 uur.
Een eventuele auto kan op de gratis parkeerplaats voor lang-parkeerders achter
het gemeentehuis worden geparkeerd. We worden ‘weggeschoten’ door ons
nieuwe lid van het Comité van Aanbeveling en Nederlands Kampioen Veldrijden
2016: Fleur Nagengast uit onze eigen gemeente Midden-Drenthe. R.T.V.-Drenthe
heeft toegezegd om bij de start aanwezig te zullen zijn, mits er elders in de
provincie geen nóg belangrijker evenementen (of calamiteiten) zijn.
Het is altijd leuk als er een grote groep ‘uitzwaaiers’ bij het gemeentehuis is.
Goed voor het moraal én goed voor de publiciteit. Daarom de vraag om zoveel
mogelijk mensen te mobiliseren toch vooral bij de start bij het gemeentehuis
aanwezig te zijn.
Verre naasten zal, net als in voorgaande jaren, dagelijks een kleine versnapering
aanbieden aan alle deelnemers. Tijdens de fietstocht wordt deze uitgedeeld bij de
volgauto. We waarderen deze geste ten zeerste.
Veiligheid
In Nederland en Duitsland is een fietshelm niet verplicht. Dus iedereen kan voor
zichzelf bepalen of een fietshelm gedragen wordt. De voorgaande jaren hebben
we bij de start gele reflecterende hesjes uitgedeeld. De oud-deelnemers wordt
gevraagd deze hesjes weer mee te nemen. Voor de nieuwe deelnemers worden
bij de start hesjes uitgedeeld. Het is geen verplichting om ze tijdens de tocht te
dragen, maar bij de start is het goed om de herkenbaarheid van de deelnemers
te vergroten.
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De route
In de week voor de start worden de routeboekjes per post verstuurd. 1 per
adres, de rest te verkrijgen voor vertrek. Omgeving Midden-Drenthe wordt
rondgedeeld. Ze worden gedrukt op B4 formaat zodat het past in een
fietsstuurtas. In dit boekje staan alle etappes vermeld met een kaart van het te
doorkruisen gebied. Ook de namen, adressen en mobiele telefoonnummers van
alle deelnemers staan in dit boekje. Iedereen kan zich dus van te voren
verdiepen in de te rijden route en de gebruikte afkortingen. Er worden dus, zoals
in voorgaande jaren, geen dag-etappes meer uitgedeeld. Dus…….vergeet het
routeboekje niet mee te nemen!!!!
GPX
Als je op fietsnavigatie rijdt of hiermee willen experimenteren, het volgende:
vanaf 1 week voor de start kun je de GPX-bestanden downloaden vanaf onze
website www.therideoneducation.nl Mocht je hierover nog vragen hebben dan
kun je contact opnemen met Herman Meijer. hjm.meijer@wxs.nl of 0683 231
360.
Waar doen we het ook al weer voor?????
Met al dit geregel zouden we haast vergeten waarvoor we fietsen. Beter
onderwijs in de 5 ontwikkelingslanden India (2x), Zimbabwe, Indonesië, Peru en
Haïti!!!
Momenteel is de stand van zaken m.b.t. de binnengekomen donaties als volgt:

Totaal
Totaal Onbekend

Totaal Stichting naar School in Haïti
(14 pers.)
Totaal Stichting Lusulu
(0,5 pers.)
Totaal Stichting Verre Naasten
(13,5 pers.)
Totaal Stichting Actie Calcutta
(2 pers.)
Totaal Stichting World Without Obstacles
(2 pers.)
Totaal Stichting El Fuego
(1 pers.)

Totaal binnengekomen voor de 6 projecten

€ 201,70
€ 5.653,33
€ 700,00
€ 6.203,50
€ 1.695,00
€ 992,50
€ 600,50
€ 16.046,53

Er zijn ook nog een paar donaties binnengekomen van personen die geen naam
van een deelnemers hebben vermeld;
7/6 € 10,= van HA v/d Kamp Leeuwarden
20/6 € 10,= van HC Bertrams Venlo
20/6 € 151,70 van NPB Kerk Renkum
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27/6 € 20,= van R Kloek Ter Apel
29/6 € 10,= van HJ Smith Mussel
Mocht je één of meerdere van bovenstaande personen kennen dan horen we dat
graag en zetten we de donatie op jouw naam.
Ter vergelijking hieronder een overzicht van de tussenstand, net voor vertrek, in
voorgaande jaren:

Onbekend
Haïti
Lusulu
Verre Naasten
SAC
Darsilami
Totaal

2015
€110,=
€ 5.192,=
€ 3.180,=
€ 2.132,=
€ 470.=
€ 11.084,=

2014
€ 40,=
€ 3.672,=
€ 1.330,=
€ 4.278,=

2013
€ 45,=
€ 7.968,=
€ 2.723,=
€ 695,=

€ 175,=
€ 9.495,=

€ 11.431,=

5 deelnemers hebben de drempel van € 250,= per persoon minimaal aan
donaties nog niet gehaald. 2 personen hebben in het geheel nog geen donaties
gestort. Maar misschien zijn er overmakingen geweest die rechtstreeks naar het
onderwijsproject zijn gegaan of zijn de donaties contant in ontvangst genomen.
Laat het ons even weten of stort de cash ontvangen gelden even door naar de
bankrekening van The Ride on Education. Zie verder ons reglement en het
inschrijvingsformulier. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat de minimale
drempel door iedere deelnemer wordt gehaald.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Laatste nieuwsbrief
Dit is de laatste (behoudens nieuwe ontwikkelingen) nieuwsbrief vóór de start.
Dit is ook de laatste nieuwsbrief van de scheidende secretaris van The Ride on
Education. De afgelopen 4 jaar heb ik met heel veel plezier de organisatie van
The Ride mogen verwoorden in nieuwsbrieven, e-mails en telefoongesprekken.
Hugo Waalewijn gaat vanaf nu mijn taak overnemen. Hij is bereikbaar via:
hugo.christa@hotmail.com Tel.nr: 0634 866 760 of 0593 543855. Het
correspondentie adres is vanaf heden;
The Ride on Education. Lieving 5, 9411 TA Beilen.
Na afloop van The Ride 2016 is alleen Herman Meijer van het bestuur bereikbaar.
René komt eind augustus weer terug van een rondreis door Scandinavië en Hugo
en Klaas komen pas op 7 september weer terug naar Nederland. Dus ingeval van
informatie over The Ride 2016 kun je tussen 24 juli en begin september
uitsluitend terecht bij Herman. hjm.meijer@wxs.nl of 0683 231 360
Nog even…..en we kunnen van start.
Graag tot ziens op zaterdag 16 juli bij het gemeentehuis in Beilen
Met vriendelijke groet,
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Mede namens René Huigens,
Huigens Herman Meijer en Hugo Waalewijn
Klaas Willems

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

www.therideoneducation.nl
info@therideoneducation.nl

