
46. Van Breda naar Bath 
 
7 maart 2013 
Vanmorgen vroeg uit de veren om aan dag drie te beginnen. Een zware tocht, helemaal 
naar Zeeland. Maar we zijn fit, hebben goed geslapen, een stevig ontbijt achter de 
kiezen… Helemaal klaar voor deze nieuwe uitdaging. Gelukkig weet onze gastheer Marco 
hoe we het snelste Breda weer kunnen verlaten. Een hele mooie stad, maar 
verschrikkelijk druk. Zeker zo vroeg in de ochtend. Om half negen stappen we op de 
fiets. We moeten eerst een stukje omlaag naar Zuid Breda, waar we weer aansluiting 
hopen te vinden op de route. 
 
Net onder Breda, bij Rijsbergen gaat het mis. Na een zware klim over de autoweg, in de 
relaxmood keihard naar beneden. Genieten! Helaas missen we hierdoor een afslag, 
waardoor we na een kilometer volledig de weg kwijt zijn. Maar de Thuiszorg is daar waar 
je ze nodig hebt! Als we onze summiere kaart bestuderen komt er iemand van de 
Thuiszorg op ons af. Onderweg naar haar werk herkende ze ons van de televisie. Of ze 
even een fotootje mag maken? Niet te geloven dat we zelfs voorbij Breda nog herkend 
worden. Ze helpt ons weer de goede richting in. Dat is helaas een stukje terug. 
 
Als we eindelijk de goede richting weer hebben gevonden gaat het hard. Nog steeds 
zwaaien mensen naar ons of spreken ons aan. We besluiten toch maar weer te gaan voor 
de landelijke route. Heel gezellig en lief al die mensen die ons herkennen en op de foto 
willen, maar zo komen we natuurlijk nooit in Zeeland. 
Op de route nog steeds geen koffie verkrijgbaar omdat het niet ‘in het seizoen’ is. We 
doen ons tegoed aan koekjes en snoep met een pakje chocomelk. Ook lekker maar minder 
gezond! 

 
 
 
 
 
Uitrusten bij 
Herberg In 
den Anker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Op de Rucphenseweg zien we in de verte boerderij/herberg In den Anker liggen. En 
ongelooflijk maar waar, de eigenaar is de terrasstoelen uit aan het stallen. Koffie! 
Ze zijn geopend en we bestellen koffie met appeltaart. Dat hebben we wel verdiend.  
 
Als we rustig genieten van onze pauze zien we pas wat een prachtige boerderij het is. 
Een praatje met de waard leert ons dat het een herberg is uit 1635, gebouwd door 
Peter van Bernagien uit Breda. Sinds 1861 is de herberg in rechte lijn eigendom van de 
familie de Beer. Oude tijden herleven als je binnen stapt. De gelagkamer is als vanouds 
dezelfde gebleven. Opvallend is de vliegenkast waarin vroeger de hammen hingen. De 
voorkamer heeft nog de originele bedstee. Geweldig dat dit alles bewaard is gebleven. 
Ook hier weer herkenning. Een paar wandelaars hebben me bij Hart van Nederland 
gezien en schieten vol als ze het verhaal horen. Als ik wil afrekenen wil de gastvrouw 
daar niets van horen. Ik moet het maar als sponsoring zien. Ontzettend lief! 
 
Vol goede moed gaan we hierna weer op pad. De route is prachtig. Wat hebben we een 
geweldig mooi land. In Ossendrecht trakteren we ons nog op een lekker bakje koffie en 
dan komen de laatste loodjes. Anders dan gisteren zijn die vandaag wel zwaar. Het 
begint te regenen als we de polder in fietsen en we zien niets, maar dan ook niets meer 
wat op de bewoonde wereld lijkt. Ruim tien kilometer zonder enig teken van leven. Een 
paar militairen wijzen ons de weg naar Bath. 
 
 
 
 
 
 
 
Ons 
gastadres 
in Bath, 
bij Alicia 
en Maarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Daar worden we allerhartelijkst ontvangen door Alicia en Maarten, een adres dat we 
vonden in het boekje ‘vrienden op de fiets’. Een geweldig keuze blijkt het te zijn. Ze 
willen ons niet verder laten fietsen om te eten en Alicia bereidt een waar feestmaal 
voor ons. Zalm, spinazie, couscous en geitenkaas. Dat gaat er wel in na zo’n lange dag. 
Alicia komt zelf uit Slowakije en de klik is er meteen. We hebben vele vakanties 
doorgebracht in dat prachtige land. Gespreksstof genoeg dus. Daarnaast heeft Maarten 
een wereldreis op de fiets gemaakt in 8 jaar!!! We raken niet uitgepraat. Dit zijn zo 
hartelijke mensen. Hoe bijzonder is het dat ze mijn pad kruisen. Het voelt als thuis. We 
spreken al snel af dat ze mijn dierbare Grubbenvorst moeten bezoeken en van harte 
welkom zijn. Een fantastische afsluiting van een toch wel zware dag. Inmiddels regent 
het pijpenstelen. Maar hopen dat het morgen beter is. Maar eerst genieten van ons 
meer dan gezellige onderkomen in Bath. 
 
Voor strakjes, welterusten… 
 
Fijn dat jullie allen meegenieten van deze hartverwarmende tocht met wel heel 
bijzondere ontmoetingen. 

 
Oneindige dijken in Zeeland… 


