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Nieuwsbrief 1 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de organisatie “fietstocht Nieuwpoort - Nieuwpoort” 

 

 

Nieuwpoort - Nieuwpoort 

In het jaar dat Nieuwpoort 725 jaar 

bestaat, willen we weer een fietstocht 

organiseren. Voor sommige misschien wel 

bekend, voor anderen iets heel nieuws. Een 

fietstocht van Nieuwpoort in België naar 

ons Nieuwpoort, het Nederlandse 

vestingstadje. De afstand van deze 

fietstocht is ongeveer 250 kilometer. De 

planning dat deze tocht wordt gefietst is 

zaterdag 5 juli. Omdat er nog vele 

voorbereiding moeten worden getroffen, 

hebben we nu vast een eerste nieuwsbrief 

opgesteld. Hierin treffen jullie allerlei 

informatie over deze fietstocht.  

 

Wat willen we bereiken? 

De tocht wordt alweer voor de vierde keer 

georganiseerd. Er mag dus over traditie 

gesproken worden. In 2003 was de laatste 

keer en zeer succesvol.  

Toen hebben we sponsorgeld binnengehaald 

voor het goede doel en dat willen we er ook 

dit jaar weer inhouden. Later in deze 

nieuwsbrief meer over de sponsoractie.  

 
Wie kunnen er inschrijven? 

Ook dit jaar staat er weer een bruisende 

organisatie klaar.Maar daar alleen redden 

we het niet mee. We hebben jou als 

enthousiaste deelnemer nodig. Ben je tussen 

de 15 en 30 jaar en inwoner van 

Nieuwpoort/Langerak dan mag je inschrijven. 

Als je in de leeftijdscategorie valt en je 

woont er niet, maar je voelt je toch 

betrokken bij Nieuwpoort, dan mag je 

natuurlijk ook inschrijven. We willen 

proberen een touringcarbus vol te krijgen 

en gezien het succes van de vorige editie 

moet dat gaan lukken. 

 

 

 

 

Wat verwachten we van je? 

De kosten voor de organisatie zijn ongeveer 

€60,00 per persoon. Hiervoor krijg je 

vervoer naar België voor jezelf en je 

fiets, krijg je een ontbijt in België, zal 

je onderweg ook zeker niets te kort komen 

wat betreft eten en drinken en ook de 

binnenkomst zal niet ongemerkt voorbij 

gaan. Tevens gaan we proberen om de 

fietstocht af te sluiten met een 

gezamenlijke deelnemersmaaltijd.  

Naast de persoonlijke kosten (€60,00) 

nodigen we jullie uit om sponsors te werven 

voor het goede doel. Tevens is de 

organisatie druk bezig met bedrijven te 

zoeken die willen sponsoren, dus als je nog 

bedrijven weet die hier aan mee willen 

werken? Laat het ons weten! 

 

Voorbereidingen! 

Een afstand van 250 kilometer is niet niks. 

Je moet dus goed voorbereid zijn en van te 

voren genoeg trainingsmomenten oppakken. 

Dat hoef je niet alleen te doen, want dat 

kunnen we ook al samen doen. Het is de 

bedoeling dat er vanaf nu elke 

maandagavond(begint 26 mei om 19:00 uur) 

een stuk gereden gaat worden. Ook willen we 

op zaterdag 18 juni een grotere 

trainingstocht maken, de exacte vertrektijd 

volgt.  

Goede voorbereiding voor je lichaam is 

belangrijk, maar goed materiaal is net zo 

belangrijk. Zorg dus dat je een goede 

sportieve (race)fiets hebt en dat je de 

juiste kledinguitrusting hebt. Een 

fietshelm is verplicht. Mochten er vragen 

of twijfels zijn over trainingen of over je 

uitrusting. 

Bel of kom gerust even langs bij Wim 

Roskam(Hennepstraat 21 – Nieuwpoort – 

(0184) 602660 



 

 

Het goede doel! 

 

Youth Inspires - Inspire Youth 

‘Jongeren zijn geïnspireerd en inspireren 

jongeren’ 

 

Een goed voorbeeld daarvan is het 

initiatief van 10 jongeren (+ 2 

begeleiders) die voor 3 weken op 

werkvakantie gaan naar Eritrea.  

Zij gaan vrijwilligerswerk doen samen met 

Eritrese jongeren in een ontwikkelingsland. 

Spannend, uitdagend en grensverleggend! 

Waarom een werkvakantie terwijl je ook 

lekker ergens op een strand kan gaan 

luieren? 

De motivatie van de jongeren: 

“ ....wij willen ervaren hoe het is 

om samen te werken met leeftijdsgenoten  in 

een voor ons onbekende cultuur, wij willen  

kennis maken met een ontwikkelingsland, wij 

denken op grass root level een aantal 

mensen te kunnen helpen en wij verwachten 

dat het goed is voor onze persoonlijke 

ontwikkeling.” 

De voorbereiding en realisatie van de 

werkvakantie gebeurt in nauwe samenwerking 

met de National Union of Eritrean Youth and 

Students (NUEYS). 

 

 

 

 

 

 

Het is de eerste keer dat een groepje 

jongeren uit Europa gaat samenwerken met de 

NUEYS. De NUYES hoopt dan ook dat deze 

werkvakantie andere jongeren in Nederland 

en Europa enthousiast maakt om ook een keer 

naar Eritrea te komen. Daarnaast wil de 

NUEYS (als grootste jeugdorganisatie in 

Eritrea) begin 2009 een advies indienen bij 

de Eritrese overheid, inzake jeugdbeleid. 

Jeugdbeleid is erg belangrijk om de jeugd 

in Eritrea te houden; wie de jeugd heeft, 

heeft de toekomst. Nu trekt de jeugd naar 

het buitenland en is het daardoor moeilijk 

om het land weer op te bouwen. 

Tijdens de voorbereiding van de 

werkvakantie wordt door ons al contact 

gelegd met organisaties in Nederland die de 

NUEYS hierbij kunnen adviseren en 

ondersteunen. 

Er is geld nodig voor: de materialen voor 

vrijwilligerswerk zoals bomen aanplanten, 

een koffiehuis opknappen en voorzien van 

nieuwe elektriciteitsbedrading, een middag 

organiseren voor oorlogsveteranen, een 

school opknappen en als het kan ook voor 

advies en ondersteuning voor het 

ontwikkelen van jeugdbeleid door NUEYS. 

Tijdens de activiteiten zal de jeugd van de 

NUEYS ons ondersteunen, zo kunnen we samen 

wat betekenen voor hun land; Youth inspires 

– Inspire Youth 

 

Sponsorlijsten kun je aanvragen bij liaschaap@gmail.com(06-12764401) 

Het geld mag je contant betalen bij het secretariaat of overmaken op 32.35.42.905 tnv. 

fietstocht Nieuwpoort. We willen het geld graag uiterlijk op 2 juli ontvangen, zodat we bij 

binnenkomst in Nieuwpoort aan de Lek het bedrag bekend kunnen maken. 

Minimale bijdrage in de organisatiekosten is € 60,00 per persoon. 
 

 
Voorlichtingsavond 

De eerste voorlichtingsavond is op donderdag 22 mei om 20.00 uur in het Talani, Tiendweg 7 in 

Nieuwpoort. Hier krijg je informatie over de fietstocht, het goede doel wordt toegelicht ook 

worden er wat technische en praktische zaken over het fietsen verteld en kun je antwoord 

krijgen op de vragen die je hebt. 

Naast de avond op 22 mei, zal er een tweede voorlichtingsavond komen, dit op een nader af te 

spreken datum. Op deze avond zullen de exacte tijden bekend gemaakt worden.

 

 

Voorlopig dagprogramma 

01:00 uur Vertrek met touringcar en vrachtauto vanuit Nieuwpoort (NL) 

05:00 uur  Aankomst Nieuwpoort (B) en ontbijt 

06:00 uur Vertrek richting Nieuwpoort (NL) 

19:00 uur Aankomst Nieuwpoort (NL) 

 

Het hierboven genoemde programma is een voorlopige planning en is sterk afhankelijk van o.a. 

het weer en kan dus nog wijzigen. 

 

 

Nieuwpoort aan den IJzer 

Als je mee gaat, dan is het zonder meer de moeite waard om eens wat 

achtergrondinformatie te raadplegen. De Belgen hebben een site die de moeite van 

het bezoeken waard is: 

www.nieuwpoort.be 

 

 

Inschrijven 

Weet je het helemaal zeker?????? Meld je dan aan bij carlo_de_vries@hotmail.com en 

vermeld je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en je e-mailadres 

 

 

 

 

Organisatie Nieuwpoort-Nieuwpoort 2008; Wilma, Gertjan R, Wim, Lia, Carlo, Pieter en Gertjan B 


