
45. Dag twee, richting Breda 
 
6 maart 2013 
Om 7.00 uur ben ik klaar wakker. Vannacht heb ik behoorlijk veel kramp in mijn benen 
gehad. Misschien was het toch niet zo verstandig om zonder trapondersteuning te 
fietsen… 
Nu eerst koffie en lekker ontbijten! Mijn nicht Andzia staat al eieren te bakken voor de 
goede bodem. Nadat we onze buikjes weer vol hebben en afscheid genomen hebben van 
mijn lieve nichtje stappen we vol goede moed weer op de fiets. 
Het vinden van een weg, Eindhoven uit, is nog niet zo eenvoudig zonder gps. Het is ook 
een stuk kouder dan gisteren maar wel nog aangenaam. We zijn goed ingepakt dus 
kunnen wat hebben. 
Na een oliebeurt gaat de fiets van Annelies plots een stuk sneller. Weer iets geleerd! 
Gelukkig schieten we goed op vandaag en we hebben toch maar besloten de landelijke 
route te laten voor wat die is. Dit is niet zo rustig maar wel veel sneller. We zijn allebei 
behoorlijk fit en merken dat vroeg vertrekken zo zijn voordelen heeft. Rond 13.00 uur 
zijn we al over de helft. Een heerlijke kop soep bij een Ibisrestaurant doet wonderen. 
We kunnen er weer tegenaan. Zelfs de laatste loodjes vallen mee vandaag.  
Om half vier arriveren we bij Xenia en Marco, vrienden van onze jongste zoon Dane, die 
spontaan een overnachtingsplek aanboden toen ze hoorden van mijn plannen. 
We zijn toe aan koffie maar hebben een goed gevoel over de dag. 
Ik ga lekker aan mijn blog werken en Xenia begint met koken. Hoe lekker is dat? 

 



 
 
Onderweg, zowel gisteren als vandaag hebben we veel bekijks. Schijnbaar heeft heel 
Nederland naar Hart van Nederland gekeken. Hele gesprekken voeren we onderweg. 
Mensen vragen ons of ze kunnen helpen, ook veel ervaringsdeskundigen met kanker. 
Automobilisten toeteren en steken een duim op. Het is heel gek om zo herkend te 
worden maar de reacties zijn hartverwarmend. Op sommige na… Zo wordt ik onderweg 
door een man gevraagd: ‘Hoe lang heb je nog…’ Dreun!!! 
Ik probeer het met humor te beantwoorden: Nog vier weken te gaan (op de fiets). 
 
Intussen is het eten klaar en dat smaakt fantastisch. We zijn uitgehongerd! 
Na het eten kletsen we nog even gezellig onder het genot van een glaasje wijn en dan 
duiken we ons bedje in. Morgen gaan we proberen ons schone Zeeland te bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 


