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Gisteravond konden we gaan genoeg krijgen van onze sprookjesachtige omgeving. Nog 
tot laat bij de heerlijke kachel gezeten en genoten van de stilte en het gevoel alleen op 
de wereld te zijn. Vanmorgen dus met heel veel moeite het heerlijke holletje uit. Even 
hebben we er nog over gedacht hier gewoon de hele week te blijven en dan met de trein 
naar huis te gaan, haha. Helaas had Herman vandaag zelf zijn huisje nodig. Als we nog 
even de kachel opstoken om te genieten van ons ontbijt en de prachtige omgeving 
verandert het sprookje in een fabel… Voor ons in het bos zien we een ree aan de 
overkant van de Dinkel die rustig staat te eten. Zo dichtbij… prachtig. Net buiten ons 
plekje aan het raam doen vogeltjes zich te goed aan de kruimeltjes die we gestrooid 
hebben. Boomklevers, boomkruipers, grote bonte specht, koolmeesjes en een 
roodborstje. En wij zitten er gewoon middenin. Met heel veel tegenzin ruimen we op en 
pakken onze fietsen weer. Van de warme kachel en het knusse huisje de kou weer in. 
Even nog de sleutel naar Herman brengen en dan maar weer op weg. We nemen afscheid 
van Hermans lieve vrouw en gaan op weg naar Enschede. Die richting moeten we in ieder 
geval op. Voorlopig hebben we de koude oostenwind nog schuin van voren en ook nu waait 
die weer verschrikkelijk hard en koud. Brrrrrrr… 
 
Ik denk met weemoed terug aan mijn warme plekje voor de kachel. 



 
In Enschede aangekomen belanden we midden in de enorme stadsdrukte. Bah, wat een 
massa mensen en verkeer. Het lukt niet echt om Enschede uit te komen en we fietsen 
schijnbaar rondjes door de stad. Zin om hier te stoppen hebben we beiden niet. Zo snel 
mogelijk de drukte uit, dat is wat we willen! 
Als we eindelijk met hulp van een vriendelijke wandelaar weer op de goede weg zitten, 
fietsen we weer de heerlijk rustige LF-route. Bij het Rutbekerveld moeten we plotseling 
afremmen. Een 
roedel herten 
steekt vlak voor 
ons de weg over. 
Als we net van deze 
verbazing bekomen 
zijn steken ze 
opnieuw over, nu 
naar de andere 
kant. Daar beviel 
het toch beter. 
Nog tien kilometer 
tot Haaksbergen. 
Daar gaan we 
pauzeren en een 
plekje zoeken om 
te overnachten. 
Zonder te pauzeren 
is het toch wel erg heftig dus we zijn blij als we Haaksbergen zien verschijnen. We 
vinden een gezellig Grand Café tegenover de Pancratiuskerk. Even lekker warm worden 
en wat eten. 
 

 
 



 
 
Als we onze route bestuderen in afwachting van het eten komt plotseling dochter Amy 
aanlopen met vriend Geert én hond Flo! Flo loopt al weken te piepen dat ze me mist en 
wil niet meer eten. Wat een leuke verrassing! Het beestje wordt helemaal wild 
natuurlijk als ze haar baasje ziet. Het is supergezellig maar de tijd begint te dringen. In 
de omgeving van Haaksbergen is alles volgeboekt dus we moeten snel verder om een 
slaapplaats te vinden. Met de computer vinden we gelukkig een plekje in Haarlo, maar 
dat betekent wel dat we nog een dikke vijftien kilometer moeten fietsen, wind in! We 
geven Amy vast een deel van onze bagage mee naar huis. Dat fietst een stuk lichter. 
Voordat we echter naar buiten kunnen word ik nog gebeld door Omroep Maasland. Ze 
hebben van mijn tocht gehoord en willen me interviewen. Ik ben live in de uitzending. Na 
deze onderbreking kunnen we onze bagage over laden in de auto. Als we hier net mee 
bezig zijn komt een groepje jongeren aangelopen die willen weten of dat nu lekker fietst 
zo’n ligfiets. Ik nodig ze uit om dat zelf te ondervinden en laat ze een stuk fietsen. Ze 
zijn razend enthousiast. Mooi, kunnen die het volgende rondje Nederland doen! 

 
Het zonnetje schijnt, de wind heeft zich gedraaid en voelen we nu van achter en een 
heel fijn fietspad. Het melodietje van John Denver speelt door mijn hoofd… ‘Sunshine, 
on my shoulder makes me happy…’ 
 
 



 
Het is inmiddels al 19.00 uur als we arriveren bij Hotel Prinsen. Het ligt midden in het 
rustieke dorpje Haarlo in de Gelderse Achterhoek. Een familiebedrijf sinds 1864. We 
worden vriendelijk ontvangen en een medewerker helpt met het stallen van de fietsen 
en sjouwt de bagage naar de kamer. Hier kan ik aan wennen. We hebben een mooie 
kamer en nemen eerst een lekkere warme douche.  
Nu beneden even gezellig nog wat drinken en de route voor morgen uitstippelen. Hoe 
dichter ik bij huis kom, hoe langzamer het lijkt te gaan. Ik verheug me op het weerzien 
met iedereen. 

 
Voor strakjes, lekker slapen allemaal! 
 
xxx 
Marlies (&Laurens) 
 
 
 
 
 
 
 
 


