
Dit Hoogendoorn aan de start van de fietsdriedaagse van Kockengen. Foro DouwE ANNE vEFBRUGGE

door

Jong en oud Kockengen fietst de polders

Poolset'00r
SS{"l1ftfE AruNS VEfr*ffi#GSE jaren flink aan de weg. De stichting Annie Scherpenzeel en Dit Hoo-
KOGKENGEN . ,Ha die Annie. Doe heeft inmiddels drie kindertehuizen gendoorn praten nog even door. De
jij de 10 of 25 kilometer?" waagt in Polen volledig opgeknapt. twee dames gaan samen op pad,
haar fletsmaatje Dit Hoogendoorn. Jonieta: ,,Zaterdag hebben we een maar Annie gaat voor de 25 en Dit
De.lraag gonst onder de sportieve- autowasdag gehouden, dat leverde voor de 10 kilometer. ,,Dan rijd ik
lingen bij de inschrijftent voor de 821 euro op. En nu fletsen de Koc- het eerste stuk met je op," besluit
fletsddedaagse van Kockengen. De kenezen de polders door voor Dit.
rit van 10 kilometer is dit jaar aan Polen." En ja, waarom een driedaagse
het programma toegevoegd. ,,We (met als slotdag donderdag) en geen
hopen hierdoor meer kinderen en- SPRUIT vierdaagse?
thousiast te krijgen;' meldt organi- Ondertussen tilt Paula Pot haar Jonieta: ,,We organiseren de drie-
sator Jonieta de Hoop. jongste spruit in het kinderzitje. Ze daagse met z'n driedn. Marja de

De 1o kilometerrit blijkt een suc- staat niet geheel wijwiltig aan de Hoop, Ineke de Bruin en ik zetten
ces. Bn niet alleen onder de jeugd. start. ,,Ik moest van mijn moeder! alle drie een tocht uit, vandaar dat
Precies 100 deelnemers stappen op Waarom? Omdat mijn vader niet het een driedaagse is geworden. Met
hun fiets, nGer dan een verdubbe- wilde. Nou j4 kinderen mee en opzet hebben we dit jaar op woens-
ling vergeleken met vorig jaar. hups, we maken er een feesrje van," dag geen rit gepland. Het had ge-

Organisator Join Our Mission - lacht ze opgewekt. ,,Maar ik moest kund dat Nederland in Polen de
oorspronkeiijk gelieerd aan de gere- wel zelf lappen van mijn moeder, halve finale van het EK-voetbal zou
formeerde kerk - timmert de laatste mooie boell" A spelen..."
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