Persbericht.

HET LEUKSTE FIETSAVONTUUR VAN 2013 !
‘The Ride on Education'
Midden-Drenthe - Doe mee met een fietstocht van Orvelte (Drentse
Hooglanden) naar Blair Athol (Schotse Hooglanden) van zaterdag 6 t/m
dinsdag 16 juli 2013. Al eerder werd melding gemaakt van een sponsorfietstocht naar Schotland. De organisatoren, inwoners van Midden-Drenthe,
hebben hun voorbereidingen grotendeels klaar. Er is inmiddels een
programma(boekje). Fietsliefhebbers worden nu opgeroepen aan deze tocht
mee te doen en zich aan te melden.
Aan de fietstocht is een belangrijk doel verbonden: laat je, al fietsend, sponsoren
voor onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden! Onderwijs is de basis voor de
ontwikkeling
van
samenlevingen;
diverse
onderwijsprojecten
in
ontwikkelingslanden kunnen vanuit deze 'Ride on Education' ondersteund
worden. Elke fietser brengt zijn eigen sponsorbijdrage in.
De fietstocht is 600 km lang en bestaat grofweg uit 4 onderdelen: de route van
Orvelte naar IJmuiden, de boottocht naar Newcastle, de route van Newcastle naar
Edinburgh, en het stuk van Edinburgh naar Blair Castle (nabij Pitlochry) midden
in de Schotse Highlands. Gemiddeld wordt er 70 km per dag gefietst.
Iedereen met een goede gezondheid kan zo'n toeristische fietstocht volbrengen.
De tocht is ook voor gezinnen goed te doen en geschikt voor alle soorten fietsen.
In principe zal onderweg worden gekampeerd, maar deelnemers mogen in de
overnachtingsplaatsen natuurlijk ook gebruikmaken van hotel, B&B, o.i.d. Er
hebben zich inmiddels al 15 fietsers aangemeld (de tocht gaat daarom zeker
door!), maar de organisatoren hopen een groep van 50 à 80 fietsers bij elkaar te
brengen (exclusief eventuele volgers met auto's, campers, e.d.).
Heeft deze tocht uw interesse? Als fietser of alleen als sponsor? Meld u aan, liefst
per e-mail: info@oban.nl (postadres: Holthe 5, 9411 TM Beilen). U ontvangt dan
het programmaboekje met een inschrijvingsformulier en verdere informatie over
o.a. de route, deelnemers, overnachtingsmogelijkheden, kosten, sponsorwerving,
toeristische uitstapjes onderweg, de terugreis.
Comité van aanbeveling (Midden-Drenthe): Gert Jan Bent (raadslid), Henk van
Hooft (wethouder), Jos van Kimmenaede (alg. dir. Openb. Onderwijs) en Roland
Welles (dir. Rabobank Westerbork).
De organisatoren: René Huigens, Hugo Waalewijn en Klaas Willems.
---------------------------------------------------------------------------Voor de redactie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Klaas Willems.
Telefoon: 06-51207403 - Email: info@oban.nl

