Persbericht
OP DE FIETS NAAR REIMS
Op dit moment zijn er al 32 mensen die de uitdaging hebben opgepakt om mee te doen met de
sponsorfietstocht-2015 van Beilen naar Reims in Noord-Frankrijk!
Voor de twijfelaars: op woensdagavond 3 juni is er een voorlichtings- en kennismakingsbijeenkomst op het adres Holthe 5 in Beilen. Daar kunt u zich nog opgeven.
In deze krant werd er al eerder melding van gemaakt: het bestuur van de stichting 'The Ride on
Education' uit Beilen heeft ook dit jaar weer een aansprekend eindpunt voor de fietstocht gevonden:
nabij de fraaie stad Reims in Frankrijk, zo'n 100 km ten noorden van Parijs.
De tocht begint op 4 juli a.s. vanaf het gemeentehuis van Midden-Drenthe in Beilen. We zullen daar
om 10.00 uur vertrekken nadat wethouder Gert Jan Bent het startschot zal hebben gelost.
De route loopt de 1e dag van Beilen naar Wesepe, de 2e dag naar Groesbeek, de 3e dag naar
Westerhoven (nabij de Belgische grens), vervolgens dwars door België tot vlakbij Reims in
Frankrijk.
De route bestaat uit dagetappes van gemiddeld zo'n 75 km, en voert vooral over fietspaden en
rustige landwegen. Er zijn geen steile klimmen, slechts aan de westkant van de Ardennen nabij
Namen een paar heuvels van enige betekenis.
Daarom stelt het bestuur ook: iedereen met een redelijke tot goede conditie kan deze tocht
makkelijk volbrengen. De oudste deelnemer die zich tot nu toe heeft opgegeven is 68 jaar, de
jongste 12 jaar.
Er is onderweg voldoende tijd voor sightseeing; halverwege de tocht is ook een hele rustdag
ingepland. Desgewenst zijn de dag-etappes te halveren en kan men 'meeliften' met een begeleider
met auto en aanhanger. Fietsers kunnen als ze dat willen met deze auto direct daarna weer naar huis
terug gaan.
Alle deelnemers fietsen weer voor goede doelen: schoolprojecten in ontwikkelingslanden.
Inmiddels heeft een 5e 'goede doel' zich aangemeld. Dit jaar wordt daardoor gefietst voor
onderwijsprojecten in Zimbabwe, India, Nigeria, Haïti en Ghana.
De informatieavond is op 3 juni, om 19.30 uur, Holthe 5 in Beilen.
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.

