Het leukste
fietsavontuur
van 2013

T

Sponsor-fietstocht
van de Drentse Hooglanden
naar the Scottish Highlands
zaterdag 6 juli t/m dinsdag 16 juli 2013

T

Waarom zo’n avontuur
Omdat fietsen gewoon leuk is (iedereen
kan het!) en omdat je je tegelijkertijd kunt
laten sponsoren voor onderwijs in ontwik
kelingslanden.
Aan de fietstocht is namelijk een ‘goed
doel’ verbonden.
Onderwijs is de basis voor de ontwikke
ling van samenlevingen: miljoenen kinderen
ontvangen geen enkele vorm van onderwijs. Westerse landen maken
er steeds minder geld voor vrij. Diverse onderwijsprojecten worden vanuit deze
stichting ‘The Ride on Education’ ondersteund.
De route
De fietstocht is 600 km lang, begint in Orvelte en loopt via Stavoren / Enkhui
zen naar IJmuiden. Met de boot naar Newcastle, en vervolgens via Edinburgh
naar Blair Castle (nabij Pitlochry) middenin de Schotse Highlands. Gemiddeld
wordt 70 km per dag gefietst; in 9 fietsdagen, met 2 rustdagen tussendoor.
Iedereen met een goede gezondheid kan zo’n toeristische fietstocht vol
brengen. De tocht is ook voor gezinnen goed te doen en geschikt voor alle
soorten fietsen.
In principe wordt onderweg gekampeerd, maar deelnemers mogen in de over
nachtingsplaatsen ook gebruikmaken van hotel, B&B, o.i.d.
Dit is geen eenmalige actie
Jaarlijks zal deze fietstocht worden herhaald om de hulp aan onderwijsprojec
ten in ontwikkelingslanden voor langere tijd veilig te stellen. Want wij vinden
dat de ontwikkeling in derdewereldlanden blijvend moet worden ondersteund.
Wat onderscheidt deze tocht van andere fietstochten

Elke deelnemer kan het onderwijs-sponsordoel van zijn keuze inbrengen;
een minimum sponsorbedrag van € 250,- per deelnemer is verplicht.
Laat u door familie, vrienden of werkgever sponsoren!
Uw sponsorbijdrage is fiscaal aftrekbaar (onze stichting is ANBI-geregistreerd).
De dagelijkse begin- en eindpunten van de tocht liggen vast, daartussen bestaat veel
individuele routevrijheid voor de deelnemers; ook is er voldoende gelegenheid voor
bezoek aan toeristische hoogtepunten.
Er zullen een paar volgauto’s meerijden voor o.a. bagagevervoer en
gezamenlijke inkopen voor de maaltijden

Het werven van sponsors
Gebruik uw adresboeken, e-mail en tweet, zet het op uw facebookpagina.
Wij benaderen de landelijke en lokale media.

Heeft deze tocht uw interesse?
Als fietser of als sponsor?
Meld u aan, liefst per e-mail: info@oban.nl
Stichting “The Ride on Education”,
Holthe 5, 9411 TM Beilen.
U ontvangt dan een inschrijvingsformulier, het reglement en informatie over
de route, overnachtingsmogelijkheden, kosten, sponsorwerving, toeristische
uitstapjes onderweg, de terugreis, etc.
De inschrijfkosten bedragen slechts € 25,Enkele voorbeeld-sponsorprojecten: (zie voor nadere informatie de websites)
stichting ‘Lusulu’:
www.lusulu.nl
stichting ‘Naar school in Haïti’: www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl
stichting ‘De Verre Naasten’:
www.deverrenaasten.nl
Comité van aanbeveling: Gert Jan Bent (raadslid)
Henk van Hooft (wethouder)
Jos van Kimmenaede (alg. dir. Openb. Basisonderwijs)
Roland Welles (dir. Rabobank Westerbork)
De organisatoren:

René Huigens, Hugo Waalewijn en Klaas Willems.

“Blair Castle. Eindpunt van de fietstocht”

Doe mee met deze fietstocht van Orvelte (Drentse Hooglanden)
naar Blair Castle (Schotse Hooglanden).
Het programma is gemaakt; de route uitgezocht.
Fietsliefhebbers worden nu opgeroepen aan deze tocht mee te doen,
sponsors te werven en zich aan te melden vóór 1 mei a.s.
www.therideoneducation.nl
volg ons ook op facebook
K.v.K. nr. 57325391
ASN Banknr. 88.75.696.594
Midden-Drenthe staat bekend als ‘de Drentse Hooglanden’: de Schotse Hooglanden
zijn daarom een vanzelfsprekend doel voor een mooie en interessante fietstocht.

Wilt u meer exemplaren van deze flyer om ergens neer te leggen? Wij sturen ze u graag toe.
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