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Opbrengst NoWay Ride Rally € 11.500,- 

 

Afgelopen dinsdag 25 oktober was bij restaurant Q-Beach in Badhoevedorp de bekendmaking 

van de opbrengst de “NoWay Ride Rally 2022”.  Dit gebeurde in aanwezigheid van de 

vertegenwoordigers van de boogde goede doelen. 

 

De jaarlijkse rally in de regio Badhoevedorp/Zwanenburg met start en finish bij Q-Beach aan de 

Sloterweg in Badhoevedorp, was al een succes door de uitstekend uitgezette route en het 

enthousiasme en plezier van de deelnemers, sponsoren en andere aanwezigen, maar nu de cheques 

uitgereikt konden worden was de cirkel voor dit jaar rond. 

 

Zo ontvingen Carlo Vermeulen en Dick van Rooijen van Badhoevedorp AED proof 

(https://badhoevedorpaedproof.nl/)  een cheque van € 1.500,- voor het onderhoud van de inmiddels 

14 AED’s in Badhoevedorp en Lijnden. Dick van Rooijen deelde ook een opmerkelijk gegeven. 

Namelijk dat er in Badhoevedorp per maand wel drie tot vier keer een hartaanval plaatsvindt. Na zo 

een incident zijn er zes minuten om iemand te reanimeren. De vrijwilligers die het dichtst bij het 

incident wonen, worden bij een melding direct geïnformeerd. En daarom worden er via het Rode 

Kruis ook cursussen gegeven om met een AED te kunnen werken.   

 

Namens de speeltuin Zwanenburg waren Jeroen en Chimène Hulst afgevaardigd. Zij ontvingen een 

cheque van € 5.000,- als bijdrage voor een nieuwe air trampoline. Volgend jaar bestaat de 

speeltuinvereniging (https://www.speeltuinzwanenburg.nl/) midden in het oude park van het dorp 

70 jaar. Deze zeer actieve vereniging met 800 leden en 80 vrijwilligers organiseert jaarlijkse onder 

meer het huttenkamp, leggen een schaatsbaantje aan en met Pasen gaan ze eieren zoeken. 

https://badhoevedorpaedproof.nl/
https://www.speeltuinzwanenburg.nl/


De laatste cheque van € 5.000,- ging naar Ronald de Vré en Laurens Koelewijn, de bestuursleden 

van de uit 15 vrijwilligers bestaande stichting Zorgboerderij De Badhoeve 

(https://zorgboerderijdebadhoeve.nl/). Bij deze zorgboerderij zijn drie zorgboeren. Zij zorgen voor 

de tuin, de dieren en de bloementuin. Er is veel inloop van de scholen en de buurt. In de afgelopen 

jaren zijn er veel ontwikkelingen rondom De Badhoeve. Een nieuwe boerderij, een nieuwe 

mesthoop en onder meer dankzij de bijdrage van de NoWay Ride Rally ook een nieuwe 

paardenbak. En ook de tijdelijke moestuinen op de A9 vallen onder de stichting. 

 

Dus kortom allemaal blije gezichten en een tevreden organisatie.  

 

Ondertussen is de organisatie van de rally, de stichting NoWay alweer volop bezig met de 

voorbereiding van de 3e editie van de NoWay Ride 2023 op zaterdag 1 juli 2023. Daar kan je je nu 

al voor inschrijven via het inschrijfformulier https://nowayride.nl/inschrijven/ op de site 

https://nowayride.nl/. 
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