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30 maart 2013 
En eindelijk is het dan zo ver! Ik mag terug naar huis. 
Hoe gezellig het ook was in Arcen, nu ik zo dicht bij huis ben kan ik haast niet wachten… 
 
We fietsen van Arcen, waar we afscheid hebben genomen van Cecile en Peter, via onze 
vertrouwde LF route richting Grubbenvorst. We hebben tijd genoeg want ik mag niet  
voor half vijf met het veer over. De route loopt door het mooie natuurgebied via Hanik 
naar Jagersrust. Omdat het nog vroeg is besluiten we hier een stop te maken waar ik 
tevens mijn blog kan bijwerken. Als we zitten te genieten van onze lunch staan plotseling 
onze lieve buurtjes Rob en Marjo voor onze neus. Die konden natuurlijk niet wachten tot 
vijf uur. We zitten gezellig te kletsen en ineens zien we dat het de hoogste tijd is om 
naar Velden te fietsen. Via plaatsjes waar ik nog nooit van heb gehoord, Schandelo, 
Hasselderheide, Hasselt. We verdwalen nog in Schandelo. Gelukkig worden we daar weer 
op weg geholpen door een toevallige passant. We moeten ons nog haasten om op tijd te 
komen… 
 
Jeetje wat duren die laatste kilometers lang. Ik fiets behoorlijk hard en Laurens kan 
me met moeite bijhouden. Wat wil ik graag naar huis. Hoewel ik erg op zie tegen de 
drukte. Ik heb geen idee wat me te wachten staat… 
 
Als we bij het veer komen word ik gebeld door Servaas met de strikte aanwijzing dat ik 
NIET het water over mag steken. Ik moet wachten op een teken. Het lijkt wel of ik een 
probleem met oversteken heb. Of uren wachten op een boot die niet komt, of uren 
wachten omdat de dienstregeling nog op de wintertijd staat, of erger nog: een veer dat 
vaart maar waar ik niet op mag! Het is koud en ik wil oversteken. Vraag me af waar ik nu 
op moet wachten. Aan de overkant zie ik heel veel kinderen met ballonnen en een 
spandoek. Ook zij snappen niet waarom ik iedere keer de boot mis! 
 
Dan horen we de klanken van de harmonie. Het zal toch niet? En jawel hoor, het veer 
met daarop Amy, Geert, Nick en nog een aantal familieleden is halverwege mijn kant op 
maar vaart weer terug. De hele harmonie op het veer! Dit heb ik nog nooit meegemaakt. 
 
Ze komen me aan de overkant ophalen! Dat geloof je toch niet? 
Een veer met de harmonie, de burgemeester, een ontvangstcomité uit Grubbenvorst, 
een delegatie van het KOC, familieleden, kennissen, maar belangrijker nog Servaas! Wat 
ben ik blij dat ik die lieve Servaas eindelijk terug zie. Zijn dagelijkse telefoontjes waren 
mijn inspiratiebron, de noodzakelijke bemoedigingen, het delen van… 
Ik breek als ik hem zie. Wat heeft hij veel voor mij gedaan, een vriend voor het leven. 
Daar kan ik hem nooit genoeg voor bedanken. 
 
 
 
 



 
En dan volgt de gekte. Het hele dorp is uitgelopen en staat aan de kant te klappen. Ik 
word er verlegen van. Waar heb ik dit aan verdiend? Ik heb immers alleen maar 
gefietst. Het applaus is volledig voor iedereen die zich hier in Grubbenvorst zo hard 
heeft ingezet voor mijn actie. De initiatiefgroep, alle schoolkinderen uit Grubbenvorst, 
de Camelot in Uden, ondernemers van Grubbenvorst, verenigingen, aanbieders van 
diensten en goederen op de veiling, harmonie, schutterij, Kloete Kook, Martijn de 
webmaster, Margo Verbeek, sponsoren, overnachtingsplaatsen, dejeugd, buren, 
vrienden, kennissen maar vooral heel veel mensen die mij ‘kennen’ maar waarvan ik nog 
nooit gehoord heb. Die mensen wil ik wel allemaal heel graag ontmoeten. En alle mensen 
die ik vergeet te noemen en de ‘meefietsers’. Wat heb ik een lieve reacties gehad, via de 
mail, telefoon, mijn blog, facebook… Ontzettend! 
 
De straten staan vol tijdens mijn tocht naar de kiosk. Ik wil voortdurend  van mijn fiets 
stappen als ik weer iemand herken van een reactie, maar ik moet naar de kiosk voor het 
officiële gedeelte. Zelfs de lieve Babette is gekomen om me welkom te heten. Ik krijg 
een mooie roos van haar. Ik hou het vandaag niet droog! 



 
 



Als ik eindelijk door de massa bij het kiosk ben aanbeland word ik door Servaas omhoog 
geholpen. Margo Verbeek zingt weer prachtige liedjes voor me. Hoezeer raakt ze me 
met haar liefdevolle stem en mooie teksten. Dank je wel Margo! De burgemeester doet 
zijn woordje, Servaas spreekt, de kinderoncoloog Cor uit Nijmegen spreekt zijn 
bewondering uit over ons dorpje aan de Maas. Ik mag zelf ook nog iets zeggen maar kom 
niet eens meer uit mijn woorden. Ik vrees dus dat ik een heleboel mensen vergeten ben, 
waaronder de kinderen die met een prachtig spandoek me welkom heten. 
 
Als ik Tom ontdek moet ik naar hem toe. In gedachten is hij de hele reis bij me geweest. 
Ik ben zo blij dat hij morgen mee gaat naar Nijmegen. Het zal voor ons beiden niet 
gemakkelijk zijn maar we hebben steun aan elkaar. 
 
Dan volgt een staande receptie. Ik geloof dat ik door het hele dorp gekust ben. Op onze 
bruiloft was ik sneller klaar. Tijdens deze receptie wijst iemand me op een man die 
extra voor mij hier naar toe is gekomen… Als ik me omdraai zie ik tot mijn grote 
verrassing dat die lieve Edu uit Holwerd helemaal naar Grubbenvorst is gekomen om me 
welkom te heten. Hoezo stugge Friezen? Ik heb er niet een gezien. Friesland heeft mijn 
hart veroverd! 
 
Wat een cadeautje om Edu hier te zien. En die fles Nobel die hij meebracht staat op 
mijn nachtkastje, haha. 
 
Inmiddels sta ik helemaal te trillen. En deze keer niet van de kou maar van de emotie. 
Wat een welkom, wat een feest. Ik kan alle superlatieven noemen en daarmee zeg ik nog 
niet hoeveel dit voor me betekent. Wat voel ik mij welkom hier in het mooie 
Grubbenvorst. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lieve mensen, allemaal stuk voor stuk, wat hebben jullie er een feest van gemaakt. Wat 
hebben jullie met zijn allen veel bij elkaar geraapt voor de kinderen uit Nijmegen. Een 
dik geslaagde actie die zonder jullie steun en hulp beslist niet gelukt was. 
 
Ik dank jullie uit de grond van 
mijn hart en omarm jullie! Heel, 
heel, heel veel dank. Wat voel ik 
me rijk!  
 
Een extra woord van dank aan 
Mieke Taks. Door haar 
enthousiasme zijn we ruim vier 
jaar geleden in Grubbenvorst 
terecht gekomen. Op zoek naar 
een huis, in mijn ziekteperiode, 
belanden we bij de Witte Dame 
op het terras. We hadden 
inmiddels zo’n beetje alle dorpjes van Horst aan de Maas bezocht en kwamen er maar 
niet uit waar ons nieuwe woonplekje zou zijn. Door het aanstekelijke enthousiasme van 
Mieke en haar verhalen over Grubbenvorst hebben we er voor gekozen hier iets te 
zoeken. En zoals Mieke toen al zei: Als je hier eenmaal woont, wil je er nooit meer weg! 
Je had helemaal gelijk Mieke, Grubbenvorst is eindelijk thuiskomen. Dank je wel! 
 
 



 
Na dit overweldigende 
welkom, nog een een 
heerlijk biertje 
gedronken bij ‘de Witte’ 
en dan met gevolg 
natuurlijk naar huis. Daar 
wacht een 
overenthousiaste hond Flo 
die me helemaal omver 
springt als ze me ziet. 
Een geweldig mooie taart 
door Amy gebakken staat 
al op tafel. 
 

Heel vreemd om ineens weer thuis te zijn… Alles lijkt heel klein en nieuw. Maar het voelt 
goed. Vanavond lekker in mijn eigen bedje. Heerlijk! 
 
Maar voorlopig nog niet. Amy wil ons nog even meenemen naar het Stammi om mijn 
thuiskomst te vieren. Hoewel ik bekaf ben en het liefst direct in bed zou kruipen, lijkt 
het me ook heel leuk om de jeugd van Grubbenvorst weer te zien. Ook die hebben zo 
meegeleefd en lief gereageerd. Dus op naar het Stammi. 
Om 1.00 uur duiken we moe maar voldaan ons bed in. 
 
Een dag om nooit te vergeten, een maand om nooit te vergeten, ontmoetingen om nooit 
te vergeten, vriendschappen voor het leven gevonden… in mijn Grubbenvorst! 
 


