
Verslag na afloop van de Yojana sponsorfietstocht 2011 
 
Vrijdagavond 24 juni jl. werd weer de Yojana Sponsorfietstocht gehouden. Het was de hele dag regenachtig 
weer, maar in de loop van de middag klaarde het op. ’s avonds met fietsen was het gewoon prachtig weer om 
een rondje te peddelen. Er stond iets wind, maar dat mocht de deelnemers niet deren, er waren er zelfs die 
nog een extra lusje meepakte van de prachtige omgeving. 
 
Na de sponsorkaart te hebben ingeleverd, hesje te hebben aangetrokken en de route (met pepermuntje 
voor onderweg) te hebben ontvangen, ging een ieder op pad, met of zonder begeleiding. Op de 
Antoniusschool in Nieuwe Niedorp werden ze onthaald met een glas limonade en wat lekkers. Daar was een 
rebus op te lossen die niet echt voor problemen zorgde. Er kwam uit “een rondje op de fiets doen we 
vandaag niet voor niets.” 
 
Onderweg zorgden de diverse oversteekposten dat de kinderen weer veilig naar de St. Josephschool 
werden geloodst. Daar kregen ze ook weer wat te drinken met een koekje en konden ze raden hoeveel 
snoepjes er in de pot zaten. Dit was nog best lastig want er waren heel wat kinderen die er heel ver naast 
zaten. Maar het ongelofelijke gebeurde, exact het juiste aantal werd geraden door….. Ilse Hooiveld. Die 
mocht de pot met 189 snoepjes mee naar huis nemen. Vorig jaar had Ilse ook al de snoeppot, met het aantal 
snoepjes raden, gewonnen, dus dit was super knap. Degene die er daarna het dichtst bij zaten waren: Noor 
Blankendaal, die daar een spel mee had gewonnen, en Jorn Zut die daar een puzzel mee had gewonnen.  
 
Er waren heel wat kinderen die bleven hangen op school om te kijken wie de schitterende TRI-X Step had 
gewonnen. Voor iedere volle sponsorkaart mocht een lot worden ingevuld die meetrok voor de step. Er waren 
kinderen die zelfs wel met drie loten meededen. Uiteindelijk was het Lars Dekker die de step had gewonnen 
maar die was niet op het schoolplein. Gelukkig werd dat opgelost doordat een paar kinderen hem snel gingen 
halen en zo kon Lars en later zijn jongere broertje nog even een rondje op de step over het schoolplein. 
Lars helemaal gelukkig maar zijn broertje ook en die kon het ook al behoorlijk goed. Want zo gemakkelijk 
kon je hem niet vooruit bewegen, dat was een handigheidje. Lars heel veel plezier met de step. 
 
Maar waar het uiteraard allemaal toch om draaide was natuurlijk de opbrengst voor Yojana. 
De kinderen van de St. Josephschool hadden het prachtige bedrag opgehaald van € 845,50 en de 
Antoniusschool van € 1427,50  Wat tezamen het mooie bedrag maakt van € 2273,00.  Iedereen tevreden 
dus, prachtig weer, mooie route, super gezellig sfeer op school en dan ook nog een mooi bedrag opgehaald.  
 
Er was wel een heel klein minpuntje, er waren behoorlijk wat kinderen die contant geld mee hadden. Maar 
het is de bedoeling dat dit wordt overgemaakt naar Yojana, waarvoor aan het eind van de tocht een 
acceptgiro voor meegegeven wordt. Volgend jaar zullen we betere uitleg geven hierover aan de kinderen. 
Rest mij nog om iedereen heel hartelijk te bedanken voor zijn/haar inzet, in de eerste plaats de fietsers 
met of zonder begeleiding, de sponsors, de oversteekposten Riet, Riet, Mary en Hanny, de St. Josephschool 
voor het mogen gebruiken van school, Nienke en Maureen voor hun hulp (ze moesten extra hard werken want 
onze vaste geldteller was het vergeten, we noemen geen namen) en last but not least Mary die uit de 
organisatie stapte na deze fietstocht. Heel jammer natuurlijk, maar ze wil toch op de avond zelf blijven 
helpen dus ……. Mary super bedankt voor al je jaren inzet!!! 
 
We hopen dat iedereen volgend jaar weer lekker meefietst dus ….. tot volgend jaar! 
 
Sandra en Mary 
 
  
 


