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Op zondagochtend toch wel gespannen naar de bijeenkomst bij de Witte Dame. Servaas 
heeft een aantal mensen uitgenodigd, die ik nog niet ken, om mee te denken over mijn 
sponsorfietstocht en eventuele acties. Er zitten negen mensen op me te wachten en na 
een voorstelrondje is het ijs al gauw gebroken. Ik vertel wat mijn plannen zijn en hoe ik 
er toe gekomen ben. Als ze de brief lezen die ik al rond heb gestuurd zijn ze geraakt en 
langzaamaan stromen de ideeën binnen. Ook is er een heus comité van Aanbeveling: de 
vijf nog levende burgemeesters van Grubbenvorst: Jules Steegmans, Ruud Vermaaten, 
Joke Kersten, Leon Frissen en Kees van Rooy. Wat de taak is van zo’n comité ontgaat me 
nog even. Wel 
belangrijke mensen om 
publiciteit te maken. 
Er worden zoveel 
creatieve ideeën 
geopperd dat het me 
duizelt. De 
initiatiefgroep zegt dat 
ik me alleen maar druk 
moet maken om de 
fietstocht en het tot 
een goed einde brengen 
daarvan. De rest wordt 
door de groep gedaan! 
Loslaten is altijd een 
beetje mijn probleem 
geweest dus in eerste 
instantie weet ik niet of ik hier wel akkoord mee kan gaan. Maar aangezien mijn eigen 
bronnen uitgeput zijn en mijn energie het niet toelaat allerlei acties te plannen en uit te 
voeren is het meer dan een goed idee. Acties voor scholen, een veiling, berichten in 
Mededelingen, Hallo, L1, omroep Reindonk en andere social media, een nieuwe 
banknummer, meer mensen aan de kar binden, posters voor in het dorp, interviews… 
Ongelooflijk hoeveel er mogelijk is. De bal kwam aan het rollen en is niet meer te 
stuiten. 
Ik ben helemaal overdonderd door zoveel betrokkenheid om me heen. 
Binnen een paar weken ben ik een bekende dorpsgenoot, in Grubbenvorst, maar ook 
daarbuiten. 
 
Ook wordt er gekeken naar slaapplekken op de route. Daar heb ik zelf nog niet aan 
gedacht. Wel weet ik dat ik bij enkele lotgenootjes op de route kon slapen als dat nodig 
is. Een hotel of pension wil ik niet omdat ten slotte al het geld naar de stichting KOC 
moet. Dus hoe goedkoper ik mijn rondje ‘doe’, hoe meer er over blijft voor de kinderen 
in Nijmegen. 



Als secretaris van de scheidsrechters bond COVS heb ik zelf natuurlijk ook door het 
hele land connecties. Alle provincies worden aangeschreven en ik ontvang enthousiaste 
reacties. Servaas heeft natuurlijk vanuit zijn professie in de Tweede Kamer en de PvdA 
nog meer contacten in het land. Daar verwacht ik eigenlijk niet zo veel van… Na een 
aantal weken blijkt dat ik het helemaal fout heb wat dat betreft… Op een enkele 
slaapplaats na bij een lotgenootje heeft Servaas bijna iedere overnachting voor me 
geregeld bij oud-collega’s. 
 
Inmiddels is er ook opnieuw contact geweest met het KOC. Als ze horen wat er allemaal 
gebeurt in Grubbenvorst zijn ze tot tranen geroerd. Ook hier wordt meegedacht. Ik 
moet natuurlijk wel herkenbaar zijn op mijn fietsje. Vlaggen, t-shirts, folders, een 
kanjerketting… alles wordt uit de kast gehaald. 

   Elke dag een oefenrondje om me voor te bereiden op de reis. 
 
Grubbenvorst heeft al eerder getoond zich niet te willen neerleggen bij Kinderkanker en 
ook nu laten ze me niet alleen fietsen. Het lijkt wel of héél Grubbenvorst me steunt! 
Hartverwarmende reacties en respect!  
En die heb ik nu hard nodig want de tocht is ook voor mij een enorme uitdaging. 
Gedachten als ‘ga ik het wel redden’, ‘wat als er iets gebeurt onderweg’, ‘brengt alle 
moeite wel genoeg op’, ‘bang om vier weken alleen te zijn’, spelen dag en nacht door mijn 
hoofd. Het is de eerste keer dat ik alleen weg ga sinds de constatering van mijn ziekte. 
Vijf jaar lang heb ik thuis gezeten, was ik overal afhankelijk van. Door de kanker verloor 
ik mijn identiteit maar het heeft me ook sterker gemaakt. En de fietstocht is voor mij 
ook de afsluiting van een vervelende periode. Het lijkt me heerlijk te genieten van onze 
mooie natuur in Nederland. 



 
Heel moeizaam druppelen er nu ook bijdragen binnen op de nieuw geopende rekening. 
Het is crisis en iedereen heeft het moeilijk. In mijn enthousiasme dacht ik heel simpel: 
‘als iedereen in Nederland één euro geeft, kom ik ontzettend ver…’ Maar zo werkt het 
niet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het is nog geen ideaal weer om een fietstocht van 1450 km te maken… 
 
Mensen worden overspoeld met goede doelen en blijken wantrouwig als je ze informeert. 
Gelukkig lukt het me om positief te blijven. Het doel is geweldig, de uitdaging enorm en 
mentaal zal het voor mij een flinke oppepper zijn. De tijd achter de geraniums is 
voorbij. Het is tijd voor actie! En de sponsoring? Dat komt wel! Ik heb er alle 
vertrouwen in met zo’n geweldige initiatiefgroep als kartrekker! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


