Stichting IJHOE

Voor de vijfde keer organiseert IJHOE een grote fietssponsortocht. Deze zal in het
Hemelvaartsweekend (D.V. 25 t/m 27 mei) gereden worden. De start zal zijn in Winterberg. Vanuit
deze locatie zijn er 2 routes uitgezet, een 180km en 120km variant.

Het gebied rond Winterberg, bekend als wintersportgebied, kent vele heuvels en die zullen de eerste
dag worden aangedaan. Via Willingen zal in de richting van Bielefeld gereden worden. Op de
volgende dag zal er veel in het Teutenburgerwald gefietst worden. Een prachtig bosrijk gebied met
vele mooie wegen. Na een gezamenlijke start takt de 120km route na 80km af en zal de 180km route
een deel van de Tecklenburger Rundfahrt fietsen. De 3de dag fietsen we Nederland weer binnen en
via de Sallandse heuvelrug wordt verder koers gezet naar IJsselmuiden. De verwachte afstanden
zullen een respectievelijke 540km en 420km zijn.

Er hebben maar liefst 27 wielrenners (-sters) zich aangemeld en 6 mensen zullen de tocht voorzien
van begeleiding. Zo zal er voor beide routes een bus voorrijden en is er een mecanicien aan boord
om ongemakken te verhelpen. Er zijn reservefietsen mee en ook allerlei repen, bananen en
sportdranken, die alle zijn gesponsord. Voor de renners wordt goed gezorgd, zodat ze gedurende 3
dagen veel kilometers kunnen afleggen.

Vanaf begin maart wordt er elke zaterdag gezamenlijk gefietst om voldoende training in de benen te
hebben. Met afstanden van 60km is er begonnen en dit wordt langzaam uitgebouwd naar afstanden
boven de 100km. Afgelopen zaterdag werd er door velen deelgenomen aan de toertocht Veenendaal
- Veenendaal. Een tocht van 135km over o.a. de Grebbenberg en de Posbank.

De deelnemers zijn verder druk met sponsorwerving om zoveel mogelijk geld bij elkaar te halen voor
de mensen in West-Oekraïne. Daar kunnen ze niet genieten van een rondje op de wielrenfiets en is
ondersteuning in voeding en zorg hard nodig. Daar willen we voor fietsen!

Mocht u de wielrenners willen steunen? Dan kunt u een gift overmaken naar:
Stichting IJHOE
IBAN: NL05 RABO 0141 3813 45
o.v.v. fietstocht

Alvast onze hartelijke dank! En natuurlijk hopen we dat velen de groep op zaterdagmiddag 27 mei
komen binnehalen.

