
44. Het is begonnen… 
 
Dinsdag 5 maart 2013 
Wat een fijne bijeenkomst gisteravond. Afscheid genomen van Grubbenvorst voor een 
maand lang. Grubbenvorst wuifde mij uit en wenste me een fijne tocht en behouden 
thuiskomst op Paaszaterdag 30 maart. Het was een hartverwarmend afscheid. Een 
bijeenkomst waar Grubbenvorst trots op mag zijn. Dat gevoel werd nog versterkt toen 
er later op de avond beelden van dit afscheid bij Hart van Nederland voorbij kwamen. 
Daar stond een dorp dat zich weet te verenigen voor een geweldige actie. Iedereen heel 
hartelijk dank nogmaals voor al die aandacht. 
 

Vandaag is het zover! 
De fietsten zijn gepakt en 
gezakt. Nog even afscheid 
nemen van mijn lieve 
vriendin Marjo die vandaag 
jarig is. Koffie met vlaai 
als ontbijt! Heerlijk! Onze 
zoon Dane is vanuit Uden 
gekomen om me uit te 
zwaaien en Laurens en Amy 
natuurlijk die het allemaal 
veel spannender vinden dan 
ik zelf. 
Annelies heeft spierpijn 
van het oefenrondje 
gisteren en ziet er wel 
tegen op om vandaag zo 
rond de 50 km te fietsen. 
Het is redelijk mooi weer, 
zo’n 15 graden, en daar 
doen we het voor. Warmer 
moet het niet zijn als je 
zo’n eind voor de boeg 
hebt. 
Om kwart voor 10 stappen 
we dan eindelijk, veel later 
dan gepland, op de fiets. 

Met mijn fietsmaatje Annelies! 
 

De reis voert vandaag richting Eindhoven waar we zullen overnachten bij mijn nichtje 
Andzia. Een tocht van ongeveer 65 km. Dat moet te doen zijn. Het zonnetje schijnt en 
het is nagenoeg windstil. Ideaal fietsweer! 
 
 



We volgen de LF13b route want het idee is mooi landelijk fietsen. Annelies moet 
daardoor behoorlijk wennen aan de nieuwe manier van fietsen. Zeker met al die zand- en 
bospaden valt het nog niet mee. Het gaat tergend langzaam en door de vele obstakels 
fietsen we maar rond de 10 km per uur. Een mooie tocht maar loodzwaar. Een grote 
lunchpauze zit er niet in gezien de tijd.  
In Mierlo houdt plotseling het fietspad op en daarmee ook de bewegwijzering. De moed 
zinkt ons in de schoenen als we voor de derde keer dezelfde rotonde op fietsen.  
Om 18.30 uur 
arriveren we doodop 
en uitgehongerd bij 
mijn nichtje die 
samen met haar 
zussen al uren met 
het eten zit te 
wachten. Heerlijk 
als dat na zo’n tocht 
voor je klaar staat. 
Als we een uurtje 
nagetafeld hebben 
gaat Annelies 
douchen en naar 
bed. Het valt erg 
tegen als je nog 
nooit op een ligfiets 
hebt gefietst. Je 
voelt totaal andere spieren dan op een gewone fiets. Zelf heb ik wonderbaarlijk goed 
gefietst, zonder trapondersteuning zelfs. Geen centje pijn! 

 
 
Na nog een heerlijk glaasje 
wijn duik ik ook moe maar 
voldaan mijn nestje in. 
Morgen een enorme route 
van ruim 70 km. Daar zie ik 
tegenop na de ontberingen 
van vandaag. 
Maar nu eerst lekker 
slapen! 
 
 
 
 
 

Met nichtje Andzia die een heerlijke maaltijd klaar had staan! 


