
 

2 juli 2022 
 

We gaan weer van start, dus schrijf nu in! 
 

Wij zijn er klaar voor, de vernieuwde website is online, doen jullie weer mee? 
 

Dankzij jullie werd vorig jaar de 1e editie van de NoWay Ride een groot succes. Inmiddels zijn we als 

organisatie alweer ver gevorderd met de 2e editie. Op zaterdag 2 juli 2022 gaan we, na een kop koffie 

wederom bij Q-Beach in Badhoevedorp van start voor een rally langs meanderende wegen, feeërieke 

weggetjes, eindeloze uitzichten en oogverblindende omgevingen. Wedstrijdleider, Frans van Vliet heeft 

de route uitgestippeld en wie hem de afgelopen periode gevolgd zou hebben, had al een glimp van de 

route door Noord-Holland kunnen opvangen. 

 

Met een finish met borrel, diner, een spectaculaire veiling en andere festiviteiten bij Q-Beach gaan we 

proberen om er weer een hele leuke, gezellige en ook een nuttige dag van te maken. Mogen we weer 

op jullie rekenen? 

 

Dus vanaf nu kunnen jullie dus inschrijven! 

 

Het inschrijfgeld is gelijk gebleven met vorig jaar, namelijk € 295,- , waarvan een deel naar de goede 

doelen gaat. Dit jaar zijn dat  

 Badhoevedorp AED-proof 

 Speeltuinvereniging Zwanenburg-West 

 Zorgboerderij De Badhoeve Badhoevedorp 

Zij hebben allemaal een project geselecteerd, waar wij met de opbrengst van de NoWay Ride Rally een 

bedrag voor gaan proberen op te halen. Meer informatie vind je op onze website. 

 

Wil je niet deelnemen, maar wel een bijdrage leveren aan de organisatie of het goede doel, denk dan 
eens aan een financiële bijdrage middels sponsoring, een bijdrage in de vorm van een waardevol 
veilingitem of meld je aan als vrijwilliger. Mail ons en de organisatie maakt graag een afspraak om een 
en ander af te stemmen. 
 

We rekenen weer op jullie deelname en zien uit naar 2 juli, dus schrijf in. 
 

Het NoWay Ride team 

Remco Gaanderse Jan van der Kamp Danny Manasse  

Jenke Haverhals William Smit Frans van der Vliet 

www.nowayride.nl  

 

Interesse in de foto’s van de NoWay ride van vorig jaar? We hebben inmiddels meer dan 1000 foto’s 

van fotograaf Tom Kok online op de speciale fotopagina op de nieuwe website gezet. 
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