
43. Een overweldigend afscheid van Grubbenvorst! 
 
4 maart 2013 
Vandaag is het zover! Afscheid van Grubbenvorst! 
Officieel vertrek ik morgenochtend vroeg, maar omdat het volgens Servaas heel lastig 
is om een heel dorp te mobiliseren om vijf uur in de ochtend nemen we vanavond 
afscheid. Een heel dorp? Ik heb geen idee wat er vanavond gaat gebeuren, weet alleen 
dat ik me rond 19.00 uur moet melden bij de kiosk mét fiets… 
Inmiddels is mijn fietsmaatje voor de eerste dagen, Annelies gearriveerd. Ook de 
kinderen en mijn moeder zijn al aanwezig. Onze fietsen zijn al bepakt en bezakt en ik 
vraag me af of ik nog kan fietsen met 20 kilo meer op mijn fiets. Er kan echter niks 
meer vanaf omdat ik alleen het hoogst noodzakelijk heb gepakt voor de vier weken 
fietsen. 
 
Rond de middag arriveert de 
cameraploeg van Hart van Nederland. Zij 
willen het hele afscheid meemaken. Als 
ik al had bedacht vandaag rustig aan te 
doen, lukt dat niet echt. 
Telefoontjes, e-mails, bezoekers die nog 
afscheid willen nemen… het is een drukte 
van belang. 
 

 
 
19.00 uur: het is zo ver! 
Met een hele stoet 
familie, vrienden, buren 
achter me aan fietst ik 
langzaam richting de 
kiosk. Het lijkt druk in 
het dorp… Als ik aan 
kom op ons plein geloof 
ik mijn ogen niet. Wat 
een mensenmassa… De 
schutterij in vol ornaat, 
Clevers met 
ijskraampjes voor de 
kinderen, de harmonie, 

het actiecomité, Ilko Wiersma van het KOC, Kloëte Kook, lichtlantaarntjes en kinderen 
van de scholen, Radio Reindonk… Ik begin spontaan te huilen en kan er niet meer mee 
stoppen. 
 



 
 
 
 
Servaas mijn goede vriend vangt me op en begeleidt me naar de kiosk. Ik ben verdoofd 
en vraag me af of dit allemaal echt gebeurt. Servaas heet iedereen van harte welkom en 
Ilko verteld hoe blij het KOC is met dit initiatief. 
 

 
 Laurens en ik staan inmiddels samen te huilen bij het zien van al deze lieve mensen. Wat 
een dorp, wat een kracht, wat een hechte gemeenschap. Wat zijn we dankbaar dat we 
hier deel van mogen uitmaken. We wonen nog maar zo kort hier in dit mooie dorpje aan 
de Maas en toch zijn al die mensen hier speciaal voor mij gekomen, speciaal voor mijn 
actie voor het KOC. 
 
Ik zie het allemaal met knikkende knieën aan en als Margo Verbeek de kiosk op komt en 
aankondigt een liedje geschreven te hebben speciaal voor mij, breek ik opnieuw. 
Wat een prachtig lied, wat een mooi geschreven tekst… 
 
 



 
Weej zeen os weer… 
 
Leefste ik heb ’t beslaote 
Ik gaon dich verlaote 
’t is now zoe wiet 
Laot toch de mood now neet zinke 
Ik blief aan dich dinke al d’n tied. 
 
Refrein 
Straks eine kier 
Ik weit al waor en wannier 
Op Paos Zaoterdaag dan 
Zeen weej os weer 
 
Heb gen verdreet goan veur eeuwig 
toch neet 
Kom now lach toch leefste 
Doon mich det plezeer 
 
Zeg aan de luuj die ik ken 
Det ik hiel zeker bin 
Al te lang blief ik neet 
En ze zulle verstaon 
Dets dich mich weg zoogs gaon 
Onder ’t zinge van dit leed 
 
‘k weit det de zon weer zal schiene 
Wolke verdwiene beej astebleef os 
Leefde kan hiel veul verdrage laot os 
Neet klaage mien leef 
 
Wat een afscheid… dit had ik in mijn stoutste dromen niet verwacht. Ook de kinderen 
hebben hun best gedaan. Ze hebben een mooie kanjerketting gemaakt. Een ketting die 
kinderen die voor kanker onder behandeling zijn, bij elkaar sparen. Voor ieder 
onderzoek, behandeling, operatie, chemo, bestraling, ontvangen zij een speciaal kraaltje. 
De lengte van de ketting geeft aan hoe lang het traject heeft geduurd. Er zijn kinderen 
die, ongelooflijk, meters ketting hebben… en het dan toch niet overleven. Koud krijg ik 
het er van en het sterkt wederom mijn gevoel dat ik geen beter goed doel had kunnen 
bedenken. 
 
Na alle speeches, liedjes en een bibberende reactie van mij is het dan eindelijk tijd om 
te vertrekken. Maar niet voordat de schutterij symbolische een paar kanonschoten 
heeft gelost. Een oorverdovend kabaal… haha…  
 



 
 

 
 
Als ik wederom huilend op mijn fiets stap om richting huis te gaan voor de laatste nacht, 
vergezelt het applaus van de mensenmassa mij…  
Ik kan het nog steeds niet bevatten. Zoveel belangstelling voor mijn tocht, mijn actie. 
Mijn dank is groot voor dit hartverwarmende afscheid. Laurens en ik zijn diep, diep 
geraakt door zoveel liefde vanuit ons dorpje aan de Maas. 
 

 
 
 
Ik ben gestart! 
 


