
42. De laatste dagen voor vertrek! 
 
Zaterdag 2 maart 2013 
Vandaag staat in het teken van omroep Reindonk. Vanmorgen vroeg stond Jan van 
der Heiden en zijn cameraman al aan de deur. Servaas was aanwezig om de actie 
toe te lichten. Er komt heel wat bij kijken… Het Reindonkteam nam gelukkig alle 
tijd, waardoor ik me snel op mijn gemak voelde. Eigenlijk ging het als vanzelf. 
Ook Laurens kwam aan het woord. Want immers door zijn actie ‘Fiets voor 
Marlies’ enkele jaren geleden ben ik weer in staat om me vrij en onafhankelijk te 
bewegen. Zonder deze fiets was het allemaal niet mogelijk geweest. 
Tijdens het interview is er volop ruimte om alles te bespreken. De aanleiding, 
mijn verhaal, het doel, de voorbereidingen, de initiatiefgroep, prachtig 
Grubbenvorst en ga zo maar door. Ik ben heel benieuwd hoe het er uiteindelijk 
uit zal zien. Nog steeds ben ik niet gewend om in de picture te staan. 
Natuurlijk wel heel erg blij met alle aandacht voor het KOC wat dit oplevert. 
Daar doe ik het tenslotte voor. 

 
Vanavond nog een gesprek in de studio van omroep Reindonk voor de radio. Het 
lijkt wel of iedereen het alleen nog maar over mijn actie heeft. Of deze gekte 
ooit nog op zal houden??? 



Morgen heb ik een dagje rust gepland, gezinsdag! Even tijd voor ons, tijd om nog 
samen te zijn voor de grote reis gaat beginnen. Zelf sta ik voortdurend in de 
belangstelling maar de mensen die thuis achterblijven vinden het net zo 
spannend. Gelukkig word ik door man en kinderen enorm gesteund bij dit project 
want zonder steun van je geliefden is niets mogelijk. 
 
Zondag 3 maart 2013 
Vandaag heb ik een pyjama dag gepland maar het is allesbehalve rustig. 
Ik krijg heel veel telefoontjes en mails met allemaal lieve en goedbedoelde 
wensen voor mijn vertrek. Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel regelzaken voor 
de achterblijvers hier in huize Schreurs. Administratieve zaken die niet kunnen 
blijven liggen. Overdracht secretariaat scheidsrechtersvereniging… En natuurlijk 
nog al mijn spullen bij elkaar zoeken die ik mee wil nemen. Ook nog even proberen 
of die zaken wel allemaal op mijn fietsje passen… Die fiets weegt inmiddels ruim 
20 kilo en er kan voor mijn gevoel echt geen bagage meer af. Opladers van 
noodzakelijke apparatuur, een reserve accu dankzij Paul Verbong, mijn slaapzak, 
een ‘vrachtwagen’  medicijnen voor onderweg, noodzakelijke landkaarten en 
pasjes en minimale kledij. Want meer dan een fietsbroek en een dikke trui voor  
’s avonds heb ik niet nodig. Het wordt nu wel heel erg spannend. Nog maar twee 
nachtjes thuis slapen en dan ben ik onderweg. 

 



 
Voor morgen staat er een afscheid van Grubbenvorst op de planning. Wat me dan 
te wachten staat weet ik niet maar ik laat het maar over me heen komen. 
Inmiddels komen er allerlei interviews voorbij op radio en tv.  

 
Heel erg gek om jezelf op tv te zien. De tijd dat ik mezelf kon verstoppen als er 
een camera in de buurt was lijkt voorgoed voorbij.  
In de nieuwe Veronicagids staat zowaar een stukje over mijn fietstocht in de 
rubriek ‘Ingelijst’. Ingezonden door Laurens. Ontzettend lief. 
 
Nu het vandaag toch nog boven verwachting een drukke dag is geweest besluit ik 
vanavond vroeg mijn wiegje in te duiken. 
 
Morgen nog even ‘infietsen’ met Annelies, mijn maatje voor de eerste paar dagen, 
dan afscheid van Grubbenvorst en het gaat beginnen…  
 
 
 
 
 


