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Fietstocht 
Samen met mijn man Gust ben ik van 19 augustus tot 5 

september fietsend eilandhoppen in Duitsland. We gaan 

met de trein, boot en fietsen.

Gust en ik fietsen beiden op een speciale driewielige 

ligfiets. Ik vanwege hoor- en balans problemen door 

DFNA9 en Gust eveneens vanwege balansproblemen na 

een herseninfarct. In het totaal zullen we zo’n 500 km 

afleggen. We fietsen gemiddeld 40 km per dag. We gaan 

fietsen langs de kust Oost-Friesland (in het Duits 

Ostfriesland) en hoppen af en toe naar een van zeven 

bewoonde Duitse eilanden. Het is een gebied met weidse 

landschappen, kleine steden, mooie havens aan de 

Waddenzee, kuuroorden en natuurlijk de zeven mooie 

Waddeneilanden. Oost-Friesland ligt net over de grens van 

Groningen en dat is waar onze fietstocht start. We 

eindigen in Hamburg.



Waarom onze fietsactie? 
Marja de Kinderen en Gust Kuijpers

Hoe het allemaal gekomen is?   

De opa van mijn familie 

had DFNA9, weten we nu. 

DFNA9 is een genetisch 

foutje ofwel een zeldzame 

progressieve erfelijke 

aandoening. DFNA9 

ontneemt je je gehoor en 

evenwicht. Inmiddels heb 

ik, en hebben velen in mijn 

familie DFNA9. Dus mijn 

vader, ooms, broers, neven 

en nichten.  

Mijn opa had vier zonen en 

18 kleinkinderen en er zijn 

inmiddels vele 

achterkleinkinderen. 

Zonder dat opa het wist, 

heeft hij via autosomale 

dominante overerving 

DFNA9 doorgegeven aan 

zijn nageslacht: aan mijn  

vader en twee van zijn 

broers en daarmee voor 

zover nu bekend is aan 

zeven van zijn 

kleinkinderen. En velen 

van zijn 

achterkleinkinderen. Ook 

onze twee kinderen 

hebben ieder 50% kans op 

het hebben van DFNA9. 



Waarom onze fietsactie? 
Marja de Kinderen en Gust Kuijpers

Hoe het allemaal gekomen is?   

. Om te voorkomen dat onze kinderen en vele in de familie 

zoals ik moeten leren leven met volledige uitval van 

gehoor en evenwicht op latere leeftijd is er onderzoek 

nodig en dat is duur. En daarom gaan wij fietsen. 

Recent is hoopvol onderzoek gestart in het Radboud 

UMC, Maastricht MUMC en ook de Universiteit 

Antwerpen. Verder onderzoek is heel belangrijk om 

DFNA9 een halt toe te roepen. Wil je ons steunen bij 

onze actie om dit onderzoek mogelijk te maken en 

DFNA9 in de hele (gen)familie te stoppen? 



1 2 3

Een avontuurlijke start  

We hebben een paar 

avontuurlijke eerste 

vakantiedag achter 

de rug. Vrijdag, op 

onze eerste 

vakantiedag, ben ik in 

Amsterdam-Zuid door 

de voorvork van mijn 

fiets gezakt. 😯

Gelukkig hebben we 

een ANWB 

fietsabonnement. Wat 

is dat fijn. De man 

van de ANWB dacht 

met ons mee, ging 

aan de slag én heeft 

ons zelfs nog naar het 

station gebracht. 

Hulde!

Alles geregeld zodat 

we in Epe, waar ons 

vakantiehuisje is, 

mijn andere fiets 

konden ophalen. Wat 

een opluchting.

Een bijzondere  start 

We zijn de eerste dag met 

de trein gekomen tot 

Eemshaven. Een dag later 

dan gepland zijn we op 

het eiland Borkum 

aangekomen en hebben 

onze reis van daar uit op 

kunnen pakken
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Prachtig eiland Borkum  

We zijn een dag later 

dan gepland op het 

eiland Borkum 

aangekomen en 

hebben onze reis van 

daar uit op kunnen 

pakken. 

Heerlijk genieten van 

zee en strand. 

Volop strandstoelen!

Van Eemshaven naar Borkum

We zijn een dag later dan 

gepland op het eiland 

Borkum aangekomen. 

Even bekomen van onze 

start. Vanuit Borkum  

hebben onze reis kunnen 

oppakken
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Havenstad Norden   

Van Borkum met de 

boot naar Emden. 

We zijn nog steeds 

blij dat we gekozen 

hebben voor de 

Noord-Duitse 

eilanden. Het is er 

prachtig. 

En ik heb een nieuwe 

vriend gevonden. 😉

En we gaan door 

En dan begint het echte 

fietsen. Op naar Norden 

en door naar  

Willemshaven en dan naar 

Bremerhaven.

Zie je hoe leuk de 

strandstoelen zijn? Echt 

verrassend.

De eerste 220 kilometer 

zit er al gauw op. 
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Onderweg   

Volop schapen die blij 

blaten als ze je zien. . 

Eindeloos fietsen 

langs de Waddenzee 

en dijken. 

Prachtig wolkenspel. 

We fietsen langs dijken, 

door de duinen en over de 

promenades. We ruiken 

zilte zeelucht, horen, 

schreeuwende  meeuwen 

en blatende schapen. 

Heerlijk!

We zijn nog steeds blij dat 

we gekozen hebben voor 

de Noord-Duitse eilanden. 

Het is er prachtig. 
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Onderweg   

Onderweg naar 

Cuxhaven hebben we 

Kunst am Deich

bewonderd met onder 

andere deze super 

sneeuwpop.  

Er waren veel 

doorgangs- poortjes  

die de schaapjes in 

de wei moesten 

houden. Gelukkig 

kwamen we veel 

vriendelijke en 

behulpzame mensen 

tegen om ons hier 

doorheen te loodsen.

Vanaf Cuxhaven tot 

Hamburg eindeloos 

langs 

appelboomgaarden. 

Onderweg naar Cuxhaven

hebben we Kunst am

Deich bewonderd Daarna 

gingen we naar Wingst. 

😅

Een prachtroute deze keer 

langs de dijk aan de 

zeekant. We hadden een 

mooi uitzicht op de 

Wadden. 

Onderweg hadden we veel 

wind. Het is dat we zwaar 

beladen zijn, anders 

waaiden we weg. 
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Bremerhaven 

Kijk eens wat mooi. 

🤩 Uitzicht op rivier 

de Weser

Complex waarin we 

vertoefden in 

Bremerhaven, 

Met de pont de Weser

over.  

In Bremerhaven logeerden 

we in een complex met 

een spectaculair uitzicht 

op de haven en rivier de 

Weser. Op de 20ste 

verdieping was onze 

kamer. Op de 25e 

verdieping is een 

zwembad en daar hebben 

we dankbaar gebruik van 

gemaakt. En op de 2e 

verdieping troffen we een 

compleet winkelcentrum. 

Helaas was dat verlaten 

omdat het zondag was.
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Met de trein van Hamburg naar Amsterdam 

De reis begon 

voorspoedig. Het 

eerste traject van 

Hamburg naar 

Osnabrück liep op 

rolletjes. De 

reisassistentie was 

namelijk meer dan 

behulpzaam. 😊

Vanaf Osnabrück 

hadden we een 

directe trein naar 

Amsterdam 

gereserveerd.  

Opstaphulp was 

aanwezig. Maar onze 

fietsen pasten niet in 

de fietswagon. 😢

Als alternatief kregen 

we een route mee 

met drie sprinters: 

Het liep anders: Het 

werden er vijf. 

De treinreis uit Hamburg 

terug naar Amsterdam 

was weer een heel 

avontuur. 😅

We kwamen drie uur later 

dan gepland op 

Amsterdam RAI aan. 

Iemand vroeg me of we 

nog eens met de trein 

zouden gaan. 🤔

Zeker weten! Je weet van 

tevoren dat de reis met de 

trein anders loopt dan 

gedacht. En we hebben 

volop plannen voor meer. 
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Hamburg – doel bereikt  

475 km 

Eindbestemming bereikt 

Hamburg vanaf het water

Stadstour Hamburg 

We vieren dat we ons doel 

gehaald hebben. 

Actie DFNA9 

70 Gulle Gevers!

Dank je wel!

Doneren kan nog steeds


