
Even vooraf aan mijn nieuwe column… Het is hartverwarmend 
dat zoveel mensen meelezen en meeleven. Bij het verschijnen 
van het eerste deel gaf ik al aan dat dit dagboek over de 
periode gaat, voorafgaande aan mijn geweldige fietstocht voor 
KOC Nijmegen. Ik begrijp dat het verwarrend is als je het 
eerste deeltje niet hebt gelezen en men dus terecht 

veronderstelt dat het verhaal op dit moment speelt. 
Gelukkig is dat niet het geval! Die periode ligt achter me.  
De column is in het leven geroep na het verzoek van een aantal mensen om eens te 
vertellen wat me heeft bewogen zo’n zware sponsorfietstocht te gaan doen. Om die 
reden wilde ik het hele verhaal vertellen… Dus alles wat er aan vooraf ging! 
Dank voor de lieve mensen die toch de moeite namen mij een hart onder de riem te 
steken. En ook al is dat een tijd na het gebeurde, waardeer ik het toch! 
Op dit moment is mijn gezondheid redelijk stabiel. Het lopen blijft lastig maar dat 
hoort er nu eenmaal bij. De kanker heeft voorlopig besloten niet verder door mijn lijf te 
trekken en daar ben ik heel blij om. We blijven positief en hopen dat het zo blijft. 
Positieve groet, 
Marlies 
En dan nu het vervolg van ‘wat er aan vooraf ging’… 
 

Een cadeautje… 
 
Zondag 13 juli 
Een pittige week achter de rug. Een week met een lach en veel tranen… 
Vrijdag de euforie van de laatste behandeling. De vlag uit! En genieten van het moment. 
Klaar! 
Het nieuws dat mijn vriendinnetje Joke van het borstkankerforum is overleden trok 
echter als een donkere wolk over die blijdschap heen. Een heel jaar van lief en leed 
delen met haar gaat door me heen. Onze laatste ontmoeting, waarin we afspraken samen 
een feestje te bouwen als WE klaar zijn! WE!!! Natuurlijk zagen we dit aankomen, maar 
we hadden nog zoveel hoop, zoveel vertrouwen in de toekomst. Heel moeilijk om te 
accepteren dat het niet zo mag zijn. Bijna een schuldgevoel dat ik wél klaar ben. 
Waarom ik wel en Joke niet? We hadden toch afgesproken SAMEN! 

Met een heel dubbel gevoel en flink wat tegenzin toch het 
volgende weekend naar Drenthe. Een heerlijk cadeautje 
van het Time Out Fonds. Heel erg nodig voor Laurens en 
mij om er even uit te zijn. Even lekker samen, even niets, 

even genieten. Het weer is heerlijk. Zaterdag nog wel erg fris maar zondag een stralend 
zonnetje. Een hotel met alles wat je niet verwacht van een hotel. Een gemoedelijke 
ongedwongen sfeer met een zeer hartelijke gastvrouw. We worden heel gastvrij 
ontvangen met een bijzondere lavendelthee (lavendel uit eigen tuin). De huiskamer is 
propvol met allerlei tierelantijntjes maar ook heel gezellig. Een slaapkamer om van te 
dromen. Net of we midden in een Harry Potter film zitten. De tovenaarskamer! Ja en als 
we konden toveren… 



Het diner zaterdagavond is niet zoals je dat verwacht in een hotel. Geen menukaart, 
geen keuzemogelijkheid. Er wordt ons gevraagd wat we persé niet lusten… De rest is een 
verrassing. Maar een heerlijke verrassing. Een lekkere ham/meloencocktail vooraf, 
gevolgd door eigengemaakte bospaddestoelensoep. Om je vinger bij af te likken. Hierna 
een heerlijk stoofpotje van lamsvlees met bladerdeeg en biologisch geteelde super 
verse groenten. Worteltjes, andijvie, salade en stoofpeertjes. Smullen. Tussen de 
hoofdmaaltijd en het nagerecht hebben we maar een pauze ingelast. In tijden niet meer 
zoveel gegeten. En dan als kroon op de maaltijd een geweldig (enorm) 
nagerecht: kwarktaart met een heerlijke saus, ijs met slagroom, een 
likeurtje en sinaasappelbonbons. We moeten ruim twee uur uitblazen na 
deze gigantische maaltijd. Lekker met een boek in de tuin! 
Een tuin waar je alleen maar van kunt dromen. Heel intieme en knusse 
hoekjes, al of niet in de schaduw. Kippetjes die rondlopen, terrasjes 
verscholen tussen lavendel en andere heerlijk ruikende kruiden. Een 
waar genot. Maar wat een werk! Ik moet er niet aan denken om dat allemaal bij te 
houden. 
Rondom de boerderij uitgestrekte landerijen. Je moet hier wel relaxen of je wil of niet. 
Een paradijs na zo’n stressvol jaar. ’s Avonds drinken we met de vrouw des huizes nog 
gezellig koffie op een van de terrassen en dan moe maar voldaan ons wiegje in. Lezen in 
bed kan niet echt omdat er een ‘donkere sfeer’ in de kamer is gerealiseerd. Een 
toverhotel is een toverhotel… Maar dat is niet echt onoverkomelijk omdat we beiden als 
een blok in slaap vallen na zo’n dagje buitenlucht. En de matrassen? Die zijn werkelijk 
betoverend. Zelfs vóór de kanker heb ik nooit zo goed geslapen. Hoe ik ook ga liggen, 
alles ligt lekker. Een verademing als je al een jaar niet meer kunt slapen. Natuurlijk 
vragen we de volgende ochtend meteen een folder van de leverancier van die matrassen. 
Het is traagschuim! Bijna onbetaalbaar maar zo goed kunnen slapen is ook onbetaalbaar. 
Daar moeten we maar een spaarpotje voor aanleggen.  
De badkamer is eenvoudig maar wel praktisch: douche, toilet en wastafel. Wel met 
heerlijk dikke badjassen en sloffen. En dat is het fijne van dit hotel. Je mag hier net 
doen of je thuis bent. In badjas en op sloffen aan het ontbijt verschijnen is geen enkel 
probleem. Een ontbijt waar je U tegen zegt. Vers geperst sinaasappelsap, een net 
geraapt eitje, vooraf een krentengebak overgoten met een heerlijke dressing. En dan 
nog heel veel warme broodjes met ‘tig’ soorten kaas, vlees en zoetigheden. Uiteraard 
weer met een heerlijke kruidenthee uit eigen tuin. Na het ontbijt moeten we langzaam 
weer inpakken, stevig balend dat het weer voorbij is. 
Betrap mezelf er op dat ik ondanks mijn tegenzin om hier naartoe te gaan, echt genoten 
heb. De tijd is omgevlogen. Ben helemaal uitgerust en mijn hoofd is weer leeg. 
Na een hartverwarmend afscheid van onze lieve gastvrouw en de belofte om zeker terug 
te komen, gaan we weer op weg naar huis. 
Maar voordat we het gewone leven weer oppakken gaan we nog 
even langs het Vincent van Gogh-huis een dorpje verder. Het 
huis waar hij tijdens zijn verblijf in Nederland drie maanden 
heeft gewoond. Het is nog helemaal ingericht zoals het toen 
was. In stand gehouden door liefhebbers van Van Gogh. Heel 
indrukwekkende expositie met en goede gids en mooie prenten met de brieven die 



Vincent in die periode schreef aan zijn broer Theo. Wat een boeiend man. Wat een 
gevoelig persoon. Zijn gevoel, al lopende door het mooie Drenthe omschrijft precies wat 
ik voel daar en in mijn ‘eigen’ Peel. Het een zijn met de natuur, met je omgeving, het 
gevoel van vrijheid dat je daarbij ervaart… Onbeschrijflijk! Maar hij wist het in al zijn 
brieven weer te geven. 
‘Het is hier zoo gansch en al dat wat ik mooi vind. Dat wil zeggen ’t is hier Vreede! 
Rust, vrede, vrijheid! Je voelt het hier allemaal. En met hoofd en hart vol rust en vrede 
keren we weer naar huis. Een weekend om niet te vergeten. Heel dankbaar zijn we voor 
dit genereuze cadeau. 


