
41. Nog maar één week te gaan… 
 
Een week met een overvolle agenda en de restverschijnselen van een flinke griep. 
Het beroerde gevoel is gelukkig over maar mijn conditie laat te wensen over. Nog 
steeds krijg ik weinig lucht. Het opbouwen van die beroerde conditie zal ik 
moeten verschuiven naar de reis zelf. 
Een druk programma zo kort voor mijn vertrek. Bij het begin van mijn plannen 
heb ik hier geen rekening mee gehouden. Ik dacht heel simpel dat ik op de fiets 
kon stappen, mijn ronde zou doen en klaar. Maar nu het hele dorp en een 
enthousiast actiecomité er inmiddels mee bezig zijn kan ik niet anders dan me 
mee laten voeren in de stroom. 

 
Een bezoek aan de 
drie basisscholen 
staat nog op het 
programma en het 
door mijn griep 
uitgestelde interview 
met Omroep 
Reindonk. Op de 
valreep is er nog een 
opname tussen 
gekomen met TV 
Limburg. Tussen al 
die bedrijven door 
moet ik ook nog de 
broodnodige inkopen 

voor de reis doen en een oefenrondje maken met Annelies. Annelies is de moeder 
van een van de vrienden van onze zoon Dane en heeft nog nooit op een ligfiets 
gezeten. Ze heeft heel lief aangeboden om een paar dagen met de start mee te 
fietsen, mede ook om te kijken hoe het met mijn gezondheid gaat. Daarnaast is 
er natuurlijk de overdracht van een aantal werkzaamheden bij de 
Scheidsrechtersvereniging waar ik secretaris ben, die geen maand kunnen blijven 
liggen. 
Enkele weken geleden ging de tijd me niet snel genoeg en nu lijk ik tijd te kort te 
komen. 
Het weer doet nog een laatste opstandige poging om mij van gedachten te laten 
veranderen. Het is koud en het regent voortdurend. Maar daar ben ik nu niet 
bang voor. Je krijgt toch het weer dat je verdient? 
 
 



Op scholenbezoek! 
 

Het is woensdag en ik 
ben op weg naar de 
Camelot in Uden. Mijn 
lieve schoondochter 
Annemarie zwaait daar 
de scepter over groep 8 
en wilde met haar klas 
ook iets betekenen voor 
de kinderen van het 
KOC. 
Ik vind het heel 
spannend want het is de 
eerst keer dat ik voor 

een grote groep moet spreken. Maar die angst blijkt ongegrond. De kinderen zijn 
erg enthousiast en betrokken. Ze gaan een leuke cheque tekenen en knutselen 

waar het uiteindelijke 
bedrag op zal komen te 
staan. Die cheque kan ik 
dan symbolisch op eerste 
Paasdag overhandigen bij 
het KOC in Nijmegen. 
Een leuk idee om het op 
die manier te 
overhandigen. Kinderen 
voor kinderen! Verder 
barsten ze van de ideeën 
die ze nog allemaal 
kunnen uitvoeren. Er 

komt een ‘autowasdag’ waarbij de opbrengst voor het KOC zal zijn, er worden 
lege flessen opgehaald bij mensen thuis en ga zo maar door. Het is ook heel erg 
leuk om juffrouw Annemarie eens aan het werk te zien. 
Donderdag is de Kameleon aan de beurt. Er zijn maar liefst drie groepen die mijn 
verhaal willen horen. Groep 7, groep 8a en groep 8b. Ik word heel hartelijk 
ontvangen door de directeur Bert. We moeten in de gang nog even wachten want 
er is schijnbaar geregeld dat TV Limburg met een heuse camera en zender 
opnames hiervan komt maken. Ook hier weer enthousiast en betrokken kinderen. 
Het verbaast me dat er zoveel vragen worden gesteld. De kinderen van 
tegenwoordig lijken zoveel meer volwassen dan wij op die leeftijd. 



In een van de groepen 
maar ik kennis met Tom, 
die natuurlijk alles wat 
ik vertel al weet. Hij is 
immers zelf in Nijmegen 
onder behandeling voor 
die nare ziekte. Heel 
dapper van die lieve Tom 
hoe hij hier mee om 
gaat. Na mijn 
‘spreekbeurt’ gaan we 
naar buiten en mag 
iedereen even een 

rondje op mijn fiets fietsen. Tom mag natuurlijk als eerste. 
 
Ook de kennismaking met de leerkrachten en oud directeur Jan Vissers zijn 
aangenaam. Wat een lieve betrokken mensen. Ik heb er vreselijk tegenop gezien 
maar uiteindelijk werd het een warm onthaal.  
Ook op beide scholen weer heel veel ideeën om geld in te zamelen: Heitje voor 
een karweitje, een kraampje bij Jan Linders met zelf gebakken wafels en 
werkstukjes, een statiegeld actie en ga o maar door. 
Dank aan al die lieve kinderen voor de aandacht en het meedenken. 
Na dit scholenbezoek moet ik een rondje door het dorp fietsen achter de 
camera-auto aan. Ze willen bij de uitzending natuurlijk ook het dorp laten zien 
waar iedereen mee doet met deze geweldige actie. 
Heel gek vind ik het om in een keer zo in de belangstelling te staan. 
Aanstaande maandag zal het hele interview te zien zijn op TV Limburg. 
 
Vandaag, vrijdag is mijn dag weer helemaal vol. Om 9.00 uur staat Omroep L1 al 
op de stoep. Een geweldig interview met journalist Bas. Het klikt meteen en het 
wordt weliswaar een zeer emotioneel maar fijn interview. De tijd vliegt om.  
Ineens staat mijn ‘assistente’ Anita Boers al voor de deur. We moeten nog naar 
de Samensprong waar nog twee groepen mijn verhaal willen horen. Ik merk dat 
het al wat gemakkelijker gaat. En ook hier luisteren de kinderen heel aandachtig 
en worden er zelfs hele moeilijke vragen gesteld. Wat zijn de tijden verandert 
sinds ik zelf op school heb gezeten. 
 
Van drie scholen zullen kinderen dus actie gaan voeren. Het was hartverwarmend 
om al hun plannetjes te horen. En dat allemaal voor het KOC Nijmegen. Ik ben 
heel blij met zoveel fantastische jonge mensen in ons dorp. Respect! 



Ik ben trots op mijn dorps, op de kinderen en alle lieve mensen die zich 
belangeloos voor mijn project in willen zetten. 
Waar heb ik zoveel lieve mensen aan verdiend? Ik ben regelmatig tot tranen 
geroerd… maar nu tranen van geluk! 


