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Nieuwsbrief 2017, editie 1 

 

Nog een paar dagen tot 17 april en dan klinkt het startschot voor de 2e editie van Enjoy the Ride. In 
deze nieuwsbrief informeren we je over de volgende onderwerpen: 

 Start 
 Pijlen 
 Foerageplek 50 & 85 km 
 10km fietstocht 
 Veiling/loterij aankondigen, items online (facebook/site) 
 Verdere praktische info 
 BBQ & muziek 
 Bewaakte stalling open tot 20 uur 
 Enjoy the Ride bier 
 Stichting Tegenkracht 
 Opbrengst & besteding 

 

Start 

Maandag start de 85km vanaf 12.00 uur vanaf 
Café St. Anneke. Dit is op de hoek van de Sint 
Annastraat en de Fransestraat. Je kunt 
natuurlijk later starten als je dat wilt, maar de 
eerste fietsers kunnen om 12 uur vertrekken. 

De 50km- en de 10km-fietsers mogen een 
uurtje later van start, vanaf 13 uur dus.  

Vergeet niet om je ticket mee te nemen. Na 
scannen van je ticket krijg je een polsbandje 
voor de fietstocht en een munt voor de 
afsluitende BBQ. Op het polsbandje staat het 
telefoonnummer van café St. Anneke dat 
gebeld kan worden in geval van pech of nood. 

Misschien overbodig om aan te geven, maar 
hou je aan de verkeersregels.  

Voor de 85 km rijders: vergeet je helm niet! 

Pijlen 

De 50- en 85 km routes zijn met pijlen 
aangegeven. Op onze site vind je de routes en 
verwijzingen naar de gpx-downloads: 

http://www.enjoytheridetour.nl/routes/   

De pijlen zien er 
als volgt uit: 

 

 

Foerageplek 50 & 85km: 

Om wat energie bij te tanken is er een 
rustpunt bij Buurtmarkt Breedeweg 
(Bredeweg 61, 6562 DC, Groesbeek). Dit punt 
staat 1 km van tevoren aangegeven met 
borden. Je kunt daar sportdrank krijgen, maar 
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ook een banaan en/of peperkoek. Verder is er 
koffie met lekkers te koop.  

Voor de 50 km-route is dit punt op ongeveer 
30 km. De fietsers van de 85 km komen er 
twee keer voorbij, de eerste keer ook op 30 
km en de 2e keer op 50 km. De borden zien er 
zo uit: 

 

10 km fietstocht 

De  deelnemers aan de 10km-route krijgen 
een routebeschrijving na inlevering van hun 
ticket. De route is gelijk een speurtocht.  De 
route gaat naar het stadion van NEC Nijmegen 
waar het rustpunt is. Daar is bovendien een 
aantal activiteiten georganiseerd. Zo kunnen 
de jongste deelnemers onder meer paaseieren 
zoeken, met Bikkel van NEC op de foto en 
voetballen op het pannaveldje.  

Na de finish is er bij St. Anneke ook van alles 
te doen. Denk aan schminken en lekker 
springen op een springkussen. 

Axitraxi en Feestenzo zorgen ervoor dat onze 
jonge deelnemers een topdag hebben. 

 

 

 

 

 

 

Win een shirt van oud-tourwinnaar Sastre! 

Van onze sponsors & 
partners hebben we een 
aantal mooie items 
gekregen om te gaan 
verloten. Zo kun je een 
wielershirt van Carlos 
Sastre of Marianne Vos 
winnen, maar ook het 
eerste startbewijs voor 

de Zevenheuvelenloop 2017. Of wat dacht je 
van gesigneerde keepershandschoenen van 
Jasper Cillessen?   

Als alle fietsers weer terug zijn bij St. Anneke 
zullen we de items nog laten zien en kunnen 
er loten gekocht worden. Bovendien zal er een 
bericht op onze site komen met alle items. 

 

BBQ en muziek 

Om 17 uur zullen de meeste fietsers wel weer 
terug zijn bij St. Anneke. Dan start ook de 
BBQ, net als de muziek. Piano & Co zullen 
optreden maar ook Bart & Alex komen het 
podium op om de beentjes nog eens in 
beweging te krijgen.  

 

Bewaakte stalling open tot 20 uur 

Al die mooie fietsen kunnen gedurende de 
hele dag bewaakt gestald worden. Vanaf 
20.00 uur zal de stalling nog wel open zijn, 
maar zonder bewaking. 

 

Enjoy the Ride bier 

Speciaal voor onze fietstocht heeft de Jopen 
brouwerij uit Haarlem een heus Enjoy the Ride 
bier gebrouwen. Een frisse en bloemige 
Engelse pale ale, gebrouwen met 
klaproosblaadjes. Geniet van dit mooie bier na 
afloop van je fietstocht en proost met ons op 
het leven! 
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Stichting Tegenkracht 

Al onze energie en inzet stoppen we niet 
zomaar in deze fietstocht. Het is natuurlijk ook 
de bedoeling om zoveel mogelijk geld op te 
halen voor Stichting Tegenkracht. Ons 
opgehaalde geld komt ten goede aan 
sportbegeleiding op maat voor jong volwassen 
kankerpatiënten in de regio Nijmegen.  
Tijdens de dag zelf kun je ook doneren door de 
veiling maar 
ook via de 
geplaatste 
‘spaarpot’. Na 

afloop kun je ook online doneren via onze 
inschrijfpagina. 

Opbrengst & besteding 

We hopen natuurlijk dat we een mooi bedrag 
ophalen tijdens Enjoy the Ride. Aan het einde 
van de dag zullen we een tussenstand 
doorgeven, maar een aantal acties lopen dan 
nog door. Iedereen die mee heeft gedaan of 
op een andere manier betrokken is geweest 
zullen we op de hoogte brengen van de totale 
opbrengst. Daarnaast zullen we ook aangeven 
waar het geld aan zal worden besteed.

 

 

We hopen natuurlijk op goed weer en daarnaast veel enthousiasme.  

Team Enjoy the Ride 

Tim, Manon, Pierre, Michiel D., John, Sjoerd, Michiel H., Ron & Kristian 

 

 

 


