Persbericht
FIETSTOCHT 'THE RIDE ON EDUCATION' in 2015
Na het succes van de sponsorfietstochten voor goede onderwijsdoelen in 2013, van Beilen naar
Schotland, en in 2014, van Beilen naar Denemarken, is nu het doel van 2015 bekend:
Reims, in Noord-Frankrijk!
Reims, de hoofdstad van het Marnedistrict en de Champagnestreek.
Het bestuur van de stichting 'The Ride on Education' uit Beilen heeft zich gebogen over een
aansprekend eindpunt voor de tocht van 2015 van de Drentse Hooglanden naar een ander
'hoogland'. Waar vind je dat, binnen een straal van zo'n 600 km van Beilen? De Schotse Hooglanden
waren einddoel in 2013 (750 km), de Deense 'hooglanden' in 2014 (740 km).
Het bestuur heeft erop gepuzzeld en meende dat de Noord-Franse heuvels, waar in de 1e
Wereldoorlog zo bloedig om is gestreden, voldoende ‘hoog’ zijn om als einddoel te kiezen!
De tocht zal in 2015 leiden van Beilen, over de Veluwe, achter Nijmegen langs, dwars door de
Nederlandse en Belgische Kempen, via Wallonië en de Noord-Franse vlakte naar Reims, eveneens
in Noord-Frankrijk. Dat gebeurt in een haast rechte lijn, maar wel vooral over fietspaden en rustige
landwegen.
Dan zit je nog maar 150 km van Parijs af; toch zijn de dag-etappes maar ongeveer 75 à 80 km lang.
Er blijft dus voldoende tijd over voor sightseeing en er is halverwege de tocht een hele rustdag
ingepland. Desgewenst zijn de dag-etappes te halveren en kan men meeliften met een begeleider
met auto en aanhanger. Kortom, het bestuur denkt dat iedereen die een beetje van fietsen houdt,
deze tocht moet kunnen volbrengen.
De deelnemers fietsen weer voor het goede doel: schoolprojecten in ontwikkelingslanden.
De afgelopen 2 jaren hebben de 2 fietstochten € 45.000 aan inkomsten gegenereerd. De organisatie
hoopt weer op voldoende deelnemers om die schoolprojecten te kunnen blijven sponsoren.
De fietstocht in 2015 begint op zaterdag 4 juli bij het gemeentehuis in Beilen en eindigt op zaterdag
11 juli nabij Reims. Net zoals vorig jaar biedt de organisatie weer de mogelijkheid om met
autovervoer direct daarna weer naar huis terug te kunnen.
Voor meer informatie: zie de site www.therideoneducation.nl (waar een inschrijvingsformulier is te
downloaden), mail naar info@oban.nl, of schrijf naar het secretariaat: p/a Holthe 5, 9411 TM
Beilen.

