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Ha Donateurs!
Jullie hebben al een poosje niks van ons gehoord. Dat is niet omdat we stil
zitten, maar omdat we nog niet de tijd hebben genomen jullie weer bij te
praten. En er is genoeg te vertellen, dus daar gaan we...
Sportakkoord Stimuleringsbudget
We zijn enorm blij en dankbaar dat de Regiegroep van het Sportakkoord
Zoetermeer heeft besloten ons een stimuleringsbudget van €5.000 toe te
kennen! Dat kunnen (en zullen) we goed gebruiken om weer een mooie
vervolgstap te zetten.
Dat jullie allemaal al hadden gedoneerd en zo hebben laten zien dat jullie erin
geloven, was een belangrijke overweging voor de Regiegroep om hiertoe te
besluiten en ook een bijdrage te leveren. Hadden we al bedankt gezegd?
Bedankt!
Partners
Ook de afgelopen maanden zijn weer enkele mooie partners bij ons project
aangesloten. De Rebel Group uit Rotterdam gaat ons helpen de financiële kant
van het verhaal goed op een rijtje te zetten. We kunnen daarmee zelf aan de
slag, maar we kunnen ons ook laten helpen door een bedrijf dat al 20 jaar niks
anders doet dan dit soort dingen. Rebel brengt daarbij onder meer de kennis en
ervaring mee die zij bij #diebergkomter hebben opgedaan. Rebel staat ook aan
de wieg van BEAT Cycling. Het wielerhart zit op de juiste plek.
T ygron uit Den Haag heeft een zogenaamd Geodesign Platform gebouwd.
Daarmee kan je met een druk op de knop uitrekenen en laten zien wat een
bepaalde ingreep in de omgeving voor gevolgen heeft. T e gebruiken om de
vinger te krijgen achter droogte, overstromingsgevaar, verkeersstromen, maar
ook achter… wat het bouwen van een Fietsklim voor de omgeving betekent. Wij
mogen van T ygron in ons verdere traject gratis gebruik maken van hun
platform. Een erg gave bijdrage.
En dan nog een derde, waarover meer hieronder…
Sokken van Il Pronto
Ook Il Pronto is inmiddels aangesloten bij de kopgroep. Il Pronto levert custom
fietskleding. Als ex-wedstrijdrenners leveren ze alleen maar kwaliteit die aan
hun eigen standaard voldoet. Zij hebben voor ons om te beginnen heuse
Fietsklim Zoetermeer-sokken ontworpen op basis van ons logo.
Omdat jullie ons jullie vertrouwen hebben geschonken, bieden we jullie de
mogelijkheid een paar sokken voor de speciale donateursprijs van €7,- te
kopen. Zo heb je een paar fijne sokken om rondjes mee te rijden (of om

gewoon onder je spijkerbroek te dragen) en draag je tegelijkertijd bij aan onze
naamsbekendheid.

Als je nu denkt: “nou, dat laat ik me geen twee keer vertellen, doe mij maar zo’n
paar!”, vul dan dit bestelformuliertje in. Dan sturen wij je vervolgens een
betaalverzoek van €7,-. Zodra wij de bestelling dan binnen hebben, komen we
je sokken langs brengen.
T ourstart Rotterdam & Den Haag
Jullie hebben het vast meegekregen, Rotterdam en Den Haag hebben een
gezamenlijk bid gedaan om de start van de T our de France naar Nederland te
halen. Dat moet dan in 2024 of 2025 gaan gebeuren.
Zou het niet geweldig zijn als de renner die op 6 juli 2025 als eerste boven komt
op de Fietsklim, tijdens de etappe van Rotterdam naar Den Haag, de allereerste
bolletjestrui aan mag trekken? Daar gaan we voor!
Ontwerpen
De architectenbureaus ZUS en FORMHET hebben de voorbije periode gewerkt
aan een schetsontwerp. Jullie hebben daar nog niet veel van gehoord, omdat
we wat voorzichtig willen zijn met plaatjes zonder nuance en context
wereldkundig te maken. Dat wil nog weleens weerstand opleveren waarbij het
project niet gebaat is. Maar… hallo, jullie zijn onze supporters, toch!? Daarom
hierbij toch een voorproefje.

We hebben een houten en een beton+staal-variant verkend. Heel gaaf om te
zien hoe ideeën zo langzaam maar zeker vorm beginnen te krijgen. Deze
ontwerpen helpen ons om een preciezer idee te krijgen van of en hoe het zou
kunnen, van de impact op de omgeving en van wat het ongeveer zou kosten.
Maar ze tonen (nog) niet hoe het daadwerkelijk eruit zal komen te zien.
Daarvoor weten we te veel dingen simpelweg nog niet precies. Op het moment
zijn onze partners Zonneveld en Hollandia bezig met het maken van
kostenramingen op basis van deze schetsen. Zo komen we steeds een beetje
verder. Het is net duursport!
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