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In Nijmegen hebben we heerlijk geslapen. Marga wil nog even alles uit de kast halen 
voor het ontbijt maar we hebben voldoende aan een sobere start. Tijdens ons gezellige 
natafelen gisteravond horen we dat ze een paar jaar geleden in honderd dagen naar 
Santiago de Compostella zijn gelopen. Wat een geweldige prestatie. Komende zomer 
lopen ze samen naar Rome! Ik moet er niet aan denken! Dat zou met de fiets al niet te 
doen zijn. Respect! 
 
Helaas komt ook aan dit gezellige 
samenzijn weer een einde. We nemen 
afscheid van Ton en Marga en hun 
poezen Pi en Ellips (Ton is 
wiskundeleraar, hoe kan het ook 
anders…). 
Als onze gastheer en vrouw eerst nog 
een rondje gefietst hebben op onze 
ligfietsen vertrekken we om kwart 
over tien. Een beetje laat maar als het 
gezellig is kom je moeilijk weg.  

 
 



Vreselijk druk weer in Nijmegen.  
We zijn dan ook heel blij als we na vijf kilometer de drukte uit kunnen en onze weg 
verder voert door het bos. We weten dat we vandaag over bergen en dalen moeten maar 
in onze herinnering waren die ‘bergen’ veel minder hoog. Er lijkt soms geen einde te 
komen aan een klim. Rondom Mook gaat het eindelijk bergafwaarts. Heerlijk! Ineens 
halen we snelheden van 33 km per uur. Ik hou angstvallig mijn slecht werkende remmen 
vast… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na Plasmolen zien we eindelijk Mooder Maas voor ons liggen. Het voelt bijna als thuis 
komen. Een mooie route die verder voert langs de Maas, maar we hebben het ijskoud. 
Een temperatuurmeter langs de weg geeft 1 graad Celsius aan. Geen wonder dat we het 
koud hebben. Daarnaast doet de wind ook nog een flinke duit in het zakje. 
Na vijfentwintig kilometer lassen we even een pauze in, in Gennep. Even warm worden, 
wat eten en kijken op de kaart hoe ver we van huis zijn. Het begint al te kriebelen. Wat 
lijkt het dichtbij! 
 
Net voor Gennep hebben we nog genoten van de prachtige vesting ’t Gennep, die al sinds 
de Romeinen in gebruik is geweest.  
Onze route kronkelt zich langs en over de  Maas. Wat kilometers verder maar wel 
genieten. Dat betekent ook dat we een beetje heen en weer hoppen van Limburg naar 
Brabant. Als we in Bergen weer van het veer afkomen worden we verwelkomt door de 
Limburgers! Hoe weten die nou dat ik vandaag terug kom.  
 
Inmiddels word ik suf gebeld door de pers en allemaal lieve mensen die benieuwd zijn of 
ik al in Arcen ben. Lief bedoeld allemaal, maar ik wil alleen nog maar naar huis.  



 
Doorfietsen dus. Bas van L1 staat al een uur te kleumen bij het veer in Arcen. Maar dan 
blijkt het fietsveer vanuit Wellerlooi nog buiten dienst. We moeten dus terug naar de 
Rijksweg en helaas de mooie natuur verruilen voor een fietspad langs een drukke weg.  
 



 

 
 
We ontmoeten Bas in de buurt van de brouwerij Hertog Jan, waar hij al staat opgesteld 
met camera. Hij heeft ook heel fijn ons gastadres voor vandaag al gevonden. Mooi, 
hoeven we dat niet meer te zoeken. 
Bas gaat mee en filmt onze aankomst bij Annie en Piet Onckels. Als ik de oprit op fiets 
schiet ik helemaal vol. Wat een mooi welkom. De voordeur is prachtig versierd met 
ballonnen en een super mooi bord: Welkom Marlies! Dit is thuis komen. Zo voel je je 
welkom. En weer verbaas ik me er over hoe hartelijk ik ontvangen word door mensen die 
me helemaal niet kennen. Piet en Annie hebben naast hun huis een B&B geregeld omdat 
ze vinden dat we een lekker rustig plekje samen moeten hebben. Wat een schatten. 
We gaan dus eerst met de bagage naar ons slaapplekje, even lekker douchen en dan 
terug naar Annie en Piet voor een superieur avondmaal. Jeetje, Annie heeft zich 
helemaal uitgesloofd! Varkensoester met champignons, een heerlijke aspergeschotel (de 
eerste van het jaar), lekkere salade en puree. Dit is smullen. Piet geeft nog even aan dat 
je officieel geen vlees mag eten op Goede Vrijdag, maar dat er voor ons een 
uitzondering wordt gemaakt. Zo’n prestatie, dan moet je vlees eten! 
 
Na het eten storten we volledig in. We voelen ons een beetje beschaamd naar deze 
hartelijke mensen. Eten en dan vertrekken. Maar ze hebben er alle begrip voor. Wij 
vertrekken dus naar onze bedjes en zullen morgenvroeg bij Piet en Annie ontbijten. In 
de tijd dat ik mijn iPad aan de praat probeer te krijgen ligt Laurens al doodop met de 
neus omhoog naast me. 



 
 
Ik verheug me op mijn aankomst in Grubbenvorst, hoewel al het gedoe van de pers er 
omheen voor mij niet zo nodig hoeft. Er zijn zoveel mensen die ik wil bedanken voor hun 
steun, de liefdevolle reacties onderweg, de actievoerders, de kinderen… En daar is 
natuurlijk geen tijd voor. Ik begrijp van allerlei ‘stiekem’ gedoe om me heen dat de 
initiatiefgroep alles uit de kast heeft gehaald om me welkom te heten. Ik laat me 
verrassen. 
 



 
Vanmorgen heel gezellig ontbeten bij Annie en Piet. De dochter Jacqueline en Michael 
die speciaal uit Berlijn zijn overgekomen, eten een hapje mee. Piet is in alle vroegte naar 
Walbeck gereden om voor ons de beste broodjes uit de omgeving te halen! Als we 
afscheid nemen krijgen we de versieringen mee op de fiets. Heel erg leuk. We kunnen ze 
niet genoeg bedanken voor dit liefdevolle onthaal. 
 



In Arcen zit inmiddels mijn lieve vriendin Cecile en haar man Peter op ons te wachten. 
Ze hebben vanmiddag helaas andere verplichtingen maar zijn toch nog even speciaal voor 
ons hierheen gereden. Na een gezellig samenzijn waarbij de heren zich te goed doen aan 
Limburgse vlaai, gaat onze reis voor het laatste stukje verder. 

 
Ik vind het heel spannend allemaal. Wat 
gebeurt er straks en meer nog, hoeveel zou 
mijn rondje fietsen opgebracht hebben voor 
het KOC. 
 
Morgen zal ik samen met twee andere kanjers, 
Tom en Servaas, de cheque gaan overhandigen 
in Nijmegen. 
 
Vanavond lig ik in ieder geval weer in mijn 
eigen wiegje! 
 
De aankomst verdient een eigen hoofdstuk, 
dus wordt vervolgd! 
 
xxx  
Marlies 


