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Lieving 5, 9411 TA Beilen 

 

Laatste mededelingen vóór de reis begint. 

Het bestuur heeft gisteren de laatste puntjes op de i gezet – hoewel de praktijk zal leren dat 

dingen altijd weer nèt anders gaan dan we nu kunnen bedenken. 

Voor jullie nog wat praktische mededelingen. 

 op elke wissellocatie zal Arie Schenkel staan met zijn auto plus aanhangwagen met 

frisdrank en versnaperingen. De versnaperingen worden ons ook dit jaar weer 

geschonken door stichting Verre Naasten (een van onze sponsordoelen). We moeten het 

dit jaar nl. doen zonder (de camper van) de fam. Hakkert. 

 onze penningmeester stuurt een dezer dagen iedereen die nog wat moet betalen en/of 

nog onvoldoende sponsorgeld heeft ingebracht een overzicht. De sponsorteller staat 

momenteel ruim boven de € 14.000! Gaat goed!! 

 we hebben 12 fietsers die van het retourvervoer gebruik willen maken; het bestuur 

garandeert dat zij allemaal op zondag vanaf een uur of 11 weer terug kunnen naar Beilen 

(degenen die ergens onderweg afgezet willen worden: regel dat zelf met Arie s.v.p., en 

denk er dan ook om dat je je fiets voor het grijpen in de grote aanhanger zet).  Voor 

zondag 30 juli is een extra auto ingehuurd, naast een gehuurde auto voor de begeleiding 

gedurende de fietsweek door Arie. 

 het routeboek voor de deelnemers wordt morgen geprint; daarin komen ook de 

contactgegevens van iedereen -voor als je onderweg Arie of een ander nodig hebt voor 

hulp. 

 in de auto of aanhanger van Arie zijn aanwezig: een EHBO-doos, een ruime set fiets-

gereedschap (belangeloos ter beschikking gesteld door fietsenmaker Leon Doorten uit 

Beilen), 2 binnen- en buitenbanden (maat 28 x 1 5/8 x 1 3/8), een campingstekker, een 

kabelhaspel en een aantal stekkerdozen, folders en posters (om uit te delen als je 

onderweg geïnteresseerden tegenkomt). 

 we hebben voor de herkenbaarheid op de wissellocaties en op de campings 2 banners bij 

ons (en een hamer om de grondpennen in de grond te slaan). 

 bagage kun je onderweg -mits in bescheiden hoeveelheden- meegeven aan Arie, maar 's 

avonds moet het er wel uit, want Arie is een aanhangwagen-slaper. 
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 wil iedereen die thuis (nog) een veiligheidshesje heeft en van plan is dat te dragen, dat 

meenemen? 

 de eerste avond is op de camping in Kampen om 20.00 u een kennismakingsrondje (niet 

iedereen kent iedereen nl.). 

 de laatste avond willen we om 19.00 u de tocht met elkaar in de kring afsluiten met een 

hapje en een drankje (dus geen maaltijd); hier zullen waarschijnlijk ook een paar afhalers 

aan deelnemen. Na afloop kan men desgewenst huiswaarts keren. 

 

Tenslotte: 

Alle campings hebben inmiddels een mailtje gehad dat we eraan komen, plus een overzicht van 

de kampeerders. Aandachtspunt is dat op de laatste dag Arie of iemand anders vooruit moet 

rijden naar de camping in Grimbergen om daar onze plek met de campingbaas definitief vast te 

leggen (rare jongens, die Belgen: we zitten daar weer vlak tegen de taalgrens aan -daar zal het 

wel van komen.......). 

Naast de fietsers kamperen de vrouw (Elzelien) en dochter (Femmeke) van René om de beurt in 

hun camper; dus hen tref je ook op de campings (Femmeke is de moeder van onze jongste 

deelnemer, Jelmer Bosschert). 

Niet op de campings verblijven: Marijke Zaalberg, Frank Bom en Willem Rutten. Zij hebben steeds 

B&B geregeld. 

 

Tot zaterdag!  

Parkeren kun je achter het gemeentehuis. 

Zorg dat je om 10.00 u precies op of voor het bordes staat. 

Ook de pers wil wat foto's schieten (en hopelijk is dit jaar Radio/TV Drenthe nu wél aanwezig). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens René Huigens en Herman Meijer, 

 

Hugo Waalewijn 


