
Persbericht 
  
  
Sponsorfietstocht 5 juli van start 
  
FIETSEN VAN BEILEN NAAR DENEMARKEN 
  
De al eerder aangekondigde fietstocht van de stichting The Ride on Education te Beilen 

gaat zaterdag 5 juli van start, nadat de burgemeester de fietsers zal hebben 

'weggeschoten'. 
  
De tocht voert van Beilen via Bourtange naar Papenburg (eindpunt 1e fietsdag, 95 km vanaf 
Beilen). De volgende dagen wordt gefietst richting Bremerhaven, dan naar het veer over de 
Elbe bij Glückstadt, vervolgens via kleine weggetjes over het platteland van Schleswig-
Holstein en bij Flensburg de grens over naar Denemarken. Daar wordt binnendoor gefietst 
langs de steden Åbenrå en Velje tot Himmelbjerget, nabij de stad Silkeborg. Deze 
'hemelberg' is de hoogste top in Denemarken: maar liefst 172 meter hoog! Daar kan zelfs 
onze eigen VAM-berg (qua moeilijkheid van Nederlandse bergen staat de VAM-berg 
op nummer 5) niet tegenop. In Himmelbjerget aangekomen zullen de deelnemers in 7 dagen 
670 km hebben gefietst; dat is gemiddeld 96 km per dag. 
De teller van het sponsorgeld staat -voor de tocht begint dus- al op bijna € 10.000! Gefietst 
wordt voor verschillende onderwijsprojecten in derdewereldlanden (Zimbabwe, Haïti, 
Nigeria, Gambia). 
Er doen dit jaar 23 fietsers plus een begeleider mee aan de sponsortocht. Er wordt onderweg 
gekampeerd; iedereen neemt z'n eigen spullen mee achterop de fiets. 
De start is 5 juli om 10.00 u vanaf het gemeentehuis in Beilen. De burgemeester doet, net 
zoals vorig jaar toen de tocht naar Schotland voerde, de aftrap. 
De deelnemers hopen op veel belangstelling bij hun vertrek. 
U kunt de fietsers financieel ondersteunen met een sms-je naar 4333. Zend het woord 

‘HAND’. Voor de fietsers is dat een mentaal duwtje in de rug; voor de ontwikkelingsprojecten 

wordt een bedrag van € 3,-- per sms-je van uw beltegoed afgeschreven. 
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Voor de redactie.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Klaas Willems. 

Telefoon: 06-51207403 - e-mail: info@oban.nl 
  
 


