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Beste fietsvrienden en andere belangstellenden, 

Het bestuur en een paar fietsers hebben weer werk verzet voor de fietstocht van dit jaar naar 

Brussel. 

Zoals bekend begint de fietstocht op 22 juli om 10.00 u vanaf het bordes van het gemeentehuis 

van Midden-Drenthe in Beilen. We zullen worden uitgezwaaid door een van de leden van ons 

Comité van Aanbeveling. De route staat nog in hoofdlijnen op de website, wel met alle gegevens 

van de uitgezochte campings erbij.  Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven zijn campings in 

IJsselmuiden, Baarn, Delft, Haamstede (2 nachten), Knokke en Donkmeer (nabij Zele) onze 

pleisterplaatsen. Het eindpunt is de camping in Grimbergen (voorstadje van Brussel). 

Controle route 

De route is inmiddels helemaal voorgefietst, met dank aan degenen die dat hebben uitgevoerd. 

Het was niet voor niets, want vooral in België bleek de werkelijkheid nogal eens af te wijken van 

het kaartmateriaal en van de GPX- en knooppuntennetwerken, en lagen diverse routes er uit 

vanwege langdurige werkzaamheden. Ook was het goed de campingbazen gesproken te hebben 

om situaties als destijds in Wallonië (weten jullie nog?) te voorkomen. Op sommige campings is 

accommodatie voor één nacht te huur (bijv. trekkershutten in Donkmeer); reserveer -als je beslist 

niet wilt kamperen -spoedig. 

Herman Meijer is alle mutaties momenteel aan het verwerken en zet de hele route daarna 

gedetailleerd op de site. Elke deelnemende fietser krijgt t.z.t. bij de start een geprinte versie (met 

kaartje en route-informatie) uitgereikt, op maat gemaakt om in je stuurtas te kunnen stoppen. Je 

hoeft dus niet zelf de route uit te printen. Ook kun je straks de etappes als GPX downloaden voor 

je fietsnavigatie of smartphone. 

Wat de voorfietsers wel hebben geconstateerd – en Herman zal dat waar nodig ook in de etappe-

informatie vermelden- is dat je je niet altijd strak moet houden aan óf de exacte 

knooppuntenroute óf aan je GPX. De GPX-routes kunnen op onderdelen iets afwijken van de 

routebeschrijving, maar beide leiden wel naar het volgende knooppunt. Kies altijd de meest voor 

de hand liggende optie, en wijk met verstand af als je een beter of leuker alternatief ziet; je kunt 

bijv. langs de kust wel eens óp de dijk blijven fietsen maar ook onderlangs langs zee gaan: 

afhankelijk van het weer kun je dan bijv. in de luwte blijven, of juist niet. In elke etappe hebben we 

zoveel mogelijk de te passeren dorpen aangegeven: echt verkeerd kun je dus niet gaan. 
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Aanmelden 

Het aantal aanmeldingen incl. degenen waarvan we weten dat ze zich gaan aanmelden, staat 

momenteel op 29: 11 fietsen voor de stichting 'Naar School in Haïti', eveneens 11 voor stichting 

'Verre Naasten', 3 voor 'Lusulu', 2 voor 'Calcutta' en 2 voor WWO (India). Degenen die hun 

inschrijfformulier hebben opgestuurd (dat moet écht!), krijgen onze flyers en posters. Ook voor 

onze planning is het nodig dat iedereen die mee wil fietsen, zich ook spoedig formeel aanmeldt. 

Het formulier staat op onze website, zowel op de homepage als onderaan elke goede-doelpagina. 

Het formulier printen, invullen,  ondertekenen en (i.v.m. aansprakelijkheid) per post naar ons 

postadres (Lieving 5, 9411 TA Beilen).  

Sponsorgeld 

De eerste bedragen zijn binnen! De teller staat nu op een kleine € 2.000. Onze penningmeester 

levert vanaf heden in regelmaat elke fietser voor wie sponsorgeld is binnengekomen, de nodige 

informatie over de voor hem of haar binnengekomen bedragen, met vermelding wie wat heeft 

betaald. Dan kun je je sponsors bedanken. 

Overige zaken 

De boeken over 2016 zijn inmiddels goedgekeurd. Het jaarverslag staat op de site. 

De kennismakingsbijeenkomst is vastgesteld op woensdag 21 juni om 19.30 u. De locatie is een 

zaaltje in restaurant-museum De Ar, Hoofdstraat 42 in Westerbork. Wil iedereen die dan aanwezig 

wil zijn, dat tevoren melden? Er is die avond gelegenheid alles te vragen wat nog onduidelijk is, 

zeker voor nieuwe deelnemers nuttig! Bijv. over bagagevervoer onderweg, de terugreis, 

campings, wissellocatie halverwege elke etappe. Ook zullen de voor-fietsers de door hen gereden 

route-etappe(s) toelichten. 

Aan het eind van de eerste fietsdag, dus op 22 juli, willen we op de camping in IJsselmuiden om 

20.00 u even in een kring bijpraten (de niet-kampeerders worden daar dan ook verwacht). 

Sommige deelnemers kennen elkaar waarschijnlijk nog niet, dat kan dan worden 'weggewerkt'. 

We schaffen 1 à 2 banners ('vlaggen') aan met onze naam en logo: die zijn goed voor de 

herkenbaarheid op de wisselpunten en de campings. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens René Huigens en Herman Meijer, 

 

Hugo Waalewijn 


