
Ageeth Vriend 

    

 

Mijn naam is Ageeth Vriend en ik ga dus ook een stukje meefietsen met 
de sponsortocht van Co, Jan en Jos (mijn schoonvader). De reden dat 
ik mee ga is dat ik vorig jaar, toen Jos en Gerda naar Santiago de 
Compastella fietste, al enthousiast geworden was over het feit dat zij 
een lange fietstocht gingen maken. Ik was toen niet in de gelegenheid 
om een stuk mee te fietsen, maar dat zal dit jaar wel lukken.  
Ik heb dus aangegeven dat het mij wel leuk lijkt om mee te gaan, maar 
dat de hele rit te veel tijd in beslag zou nemen. Eerst hebben de heren 
van de organisatie overleg gehad en kreeg ik groen licht om mee te 
gaan. Ik heb gekozen om het laatste stuk vanaf Verona mee te gaan, 
omdat ikzelf denk dat dat het mooiste stuk is om te fietsen.  
Ik hoop dan ook dat niet alleen het eerste, maar ook het laatste stuk 
van de heren een leuke, gezellig en vooral mooie fietstocht zal worden.  
  

Co Reijnders 

    

 

Ik ben Co en ik heb ontzettend veel zin in deze fietstocht naar Rome. 
Het plan bestaat al een hele tijd en eindelijk begint er schot in te 
komen. De voorbereidingen worden wat serieuzer en binnenkort 
kunnen we weer flink gaan trainen om voldoende conditie en zitvlees te 
krijgen. 
We vertrekken op 16 mei en dan ben ik officieel nog in dienst van 
Op/maat te Hoorn. Tijdens deze fietstocht beëindig ik mijn carrière. Op 
1 juni zitten we ongeveer in noord Italië en dan fiets ik zo de VUT 
in………. 
Een mooiere manier om te stoppen met werken kan ik met niet 
voorstellen.  

    

Jos Stijvers 

    

 

Mijn naam is Jos Stijvers en ben 60 jaar oud. 
Toen ik net terug was van mijn fietstocht naar Santiago de Compostella 
vroeg Co, mijn zwager, mij of ik interesse had met hem naar Rome te 
fietsen. Lang hoefde ik hier niet over na te denken, enerzijds omdat het 
een prachtige belevenis is om zo’n lange fietstocht te maken en 
anderzijds omdat de eindbestemming een plek is waar wij beiden een 
dierbare hebben wonen, nl. Jeane, die daar in een klooster leeft. Nu 
ruim een jaar later zijn de voorbereidingen in volle gang en ik kan 
eigenlijk niet wachten tot medio mei 2007 want ik heb er echt zin in. 
  

    

 

 

 



 

Jan Goedhart 

    

 

Ik ben Jan Goedhart 67 jaar en getrouwd met Ineke. Wij hebben drie 
kinderen,Petra,Karin en Eric. 
Samen met mijn zwagers Co en Jos hebben wij vorig jaar het plan 
opgevat om naar Rome te fietsen. 
En dan te eindigen in Bracciano waar de zus van Ineke werkt en woont 
als non . 
Het idee om dat te gaan doen kwam doordat Jos in 2005 naar Santiago 
de Compostelo was gefietst. 
En om daar een speciaal tintje aan te geven gaan we trachten om zo 
per kilometer euro,s voor het goede doel waar Co en ook Corrie hun 
ziel en zaligheid aan geven . 
Ook een leuk aspect is dat Ineke en Jeanne beiden in juni jarig zijn en 
dat met bijna de hele familie gaan vieren. 
  

    

Pedro Weel 

    

 

Mijn naam is Pedro Weel 58 jaar en al meer dan 35 jaar getrouwd met 
Annemieke. We hebben drie kinderen waarvan de jongste nog thuis 
woont in Wervershoof. Vanaf mijn negentiende ben ik actief in de 
horecagroothandel S.N. Weel & Zn. Ook ik ben geïnspireerd door de 
tocht van Jos naar Compostello, maar des te meer informatie ik kreeg 
over de activiteiten van Co en Corry des te enthousiaster ik werd om 
ook een steentje bij te dragen voor dit prachtige project in Nepal. 
De bedoeling is dat ik de eerste 1000 km. meefiets tot Bregenz in 
Zwitserland. Wat is er mooier dan dat je aan de ene kant lekker sportief 
bezig bent en aan de andere kant een prachtig doel steunt! 

    

    

 


