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28 maart 2013 
Na de lange dag gisteren als een blok in slaap gevallen. Een heerlijk bed waar ik best nog 
langer in had willen vertoeven. Babs onze gastvrouw heeft een uitgebreid ontbijt voor 
ons gemaakt op een wel héél gezellig servies. Als we afscheid nemen van deze hartelijke 
vrouw krijgen we nog een gedeelte van het bedrag terug voor sponsoring. Hoe lief is 
dat? 
 
Het was een heerlijke B&B bij de Stadsboerderij op de Kloosterstraat. Maar nu moeten 
we weer verder. We zitten vrij snel weer op de route en schrikken van de ijzige koude 
Oostenwind. Wat een verschil met gisteren. We moeten vandaag een behoorlijk eind dus 
het zal niet gemakkelijk worden. Voorbij Giesbeek in de buurt van Lathum begint het 
ook nog te sneeuwen. De combinatie met de koude wind zorgt er voor dat ik in korte tijd 
helemaal verkleumd ben. Ik trek alle truien aan die ik bij me heb want met koude 
spieren gaat het helemaal niet lukken.  

 
Bij Westervoort waar het fietspad naar het Oosten afbuigt staat een enorme mammoet! 
Die was niet verdwaald aan de kou te voelen. Waarschijnlijk kondigt hij de Nieuwe 
IJstijd aan. Het beest is helemaal in zijn element. Wij minder! 
 
 



Hierna volgt een kilometers lang fietspad langs het water. Geen enkele plek om te 
stoppen of warm te worden. Eindelijk zien we de afslag naar Millingen aan de Rijn. Daar 
willen we lekker een uurtje pauzeren. Als we de veerstoep opfietsen is er echter in geen 
velden of wegen een veer te bekennen. Het bordje met de dienstregeling geeft aan dat 
het winterrooster van toepassing is. Dat betekent dat we ruim anderhalf uur moeten 
wachten. Ongelooflijk!  
 
Er is niet eens een ruimte waar 
je even uit de wind kunt. 
Terugfietsen is geen optie 
omdat het eerstvolgende dorp 
veel te ver is. Er zit niets 
anders op dan te wachten. En 
dat doe ik zeker niet van 
harte!!! 
Als we eindelijk het bootje 
zien verschijnen ben ik net een 
ijspegel, maar ik ben zó blij 
dat ik naar de overkant kan. 
De stop in Millingen slaan we 
maar over anders komen we 
veel te laat in Nijmegen aan.  
Net na Millingen geloven we onze ogen niet. Het lijkt wel of hier onze safari begint… 
Midden op de weg staat een hele kudde wilde paarden met hun veulens en ze weigeren 
om ook maar iemand door te laten. Er staan nog meer mensen te wachten die er allemaal 
niet langs durven. Wat zeg ik? Langs? We moeten er dwars doorheen!  

 
Mijn dappere 
Laurens neemt 
het initiatief! Hij 
stapt op zijn 
ijzeren ros en 
trotseert het 
gevaar. Wij 
volgen een stuk 
voorzichtiger… 
Op een enkele 
snuif en wat 
gehinnik na 
komen we er 
zonder 
kleerscheuren 
langs. 
 
 



De weg gaat over in een zanderig bospaadje, bergje op en bergje af. Heel lastig fietsen 
door het mulle zand. Een heel stuk moeten we klunen met onze zware fietsen aan de 
hand. Net als we denken dat we nu alles gehad hebben voor vandaag wordt de weg 
geblokkeerd door een kudde runderen met kalfjes. Die kijken ons een beetje dom aan 
maar wijken voor geen meter. Vader stier komt een kijkje nemen waar het tumult 
vandaan komt. Als dat maar goed gaat met twee knalrode regenjacks?!? 

 
Berg op en 
berg af… 
 
 
 
 
 
 
 
Het lijkt we 
een 
survivaltocht… 
 
 
 



Verstand op nul en ook hier doorheen. Dat gaat gelukkig goed! Het zandpad gaat nu over 
in grove puin. Iets verderop is een shovel nog bezig met het egaliseren en verspreiden 
van dit fietspad in aanleg.  

 
Dappere Laurens 
natuurlijk weer voorop! 
 
 
 
 
Ik sta me nog af te 
vragen of ik niet beter 
dat regenjack uit kan 
trekken… 
 
 
 

Bij Kekerdom gaat eindelijk de weg over in normale fietsweg richting Ooij. Daar kunnen 
we de reeds lang noodzakelijke sanitaire stop maken en iets warms eten.  
Wat een dag weer! Ik ben helemaal stuk gefietst maar we moeten nog zo’n tien 
kilometer tot Nijmegen. 



Zo hard we kunnen gaan we die kant op. We willen graag voor de schemering op de plaats 
van bestemming zijn. Het is een topdrukte in Nijmegen. We zitten midden in de spits. 
Afschuwelijk!  
Meer dan eens mis ik mien dörpke aan de Maas… 
Gelukkig vinden we op het station een vriendelijke mevrouw die ons gewoon even naar 
ons gastadres fietst. Daar worden we heel hartelijk ontvangen door ons nichtje Marga. 
Het ruikt er al heerlijk en we verheugen ons op ons avondmaal. 
Vanavond zullen we gezellig familieverhalen ophalen met neef Ton en Marga. Heel leuk 
om elkaar weer te zien na zo’n lange tijd! 
 
Voor strakjes, welterusten! 
xxx 
Marlies 
 

 
De aanloop naar een veer, maar 
geen boot te zien…. Héél lang 
wachten in de vreselijke kou! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was een 
prachtige maar 
ijskoude en zware 
tocht naar 
Nijmegen. 
 
 
 


