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Van de voorzitter. 

En dit keer was het raak, prachtige sneeuw een zonnetje er bij.  De zaterdag 

tijdens de weekendreis was top. Dat hadden we ook wel verdiend. De heenreis 

verliep met enige vertraging omdat een vrachtwagen meende de autobaan te 

moeten blokkeren. Maar eenmaal aangekomen konden we toch nog even een 

wandeling maken in de sneeuw in Wildeman. De zaterdag maakte gelijk alles 

weer goed.  

Helaas meenden de weergoden dat ze op de zondag wel met wat ijzel konden 

strooien en ons zodoende  een tweede langlauf dag onthielden.  

Maar dat hebben we man- en vrouwmoedig opgevangen door een wandeling 

door de heuvels rondom Wildeman te maken. Kortom een geslaagde 

weekendreis. Dit jaar waren we met een kleine groep. Bij dezen de oproep aan 

allen om voor het volgend seizoen te zorgen dat (bijna) ieder lid een nieuw lid 

aanbrengt. Het bestuur zal dan zorgen voor een passende “beloning”. 

Ja, het gaat al weer snel , het is al half februari, we hebben diverse koude dagen 

achter de rug en ook al  een dag met 17 graden in Limburg!!  Maar ook al  heel 

veel zondagen waarop het weer droog was tussen 10.00 en 11.30 in  Zeegse. Dat 

blijft toch iets bijzonders, eigenlijk wel een onderzoek waard.  

Ondertussen gaat de inzameling voor het goede doel van Lucas Bakema gewoon 

door en hopen we een mooi bedrag te kunnen overmaken aan het einde van het 

seizoen. Lucas zet hem op samen met je dochter, goed trainen, die berg ga je 

overwinnen!! 
 

Helaas kregen we een paar weken geleden ook een slecht bericht. Dhr Kuipers 

van Rapide Tours is ernstig ziek. Dusdanig dat de familie heeft besloten te 

stoppen met de busonderneming. Hans Kuipers bij velen van jullie ook bekend 

deelde ons dat mede. Al heel veel jaren werken we op een bijzonder prettige 

wijze met de familie samen en het raakt ons dan ook dat ze deze ingrijpende 

beslissing hebben moeten nemen. We wensen ze bijzonder veel sterkte toe in 

deze moeilijke tijd. We kunnen gelukkig van de ski kelder 

gebruik blijven maken en we zijn in gesprek over hoe verder 

in de toekomst met het busvervoer. Maar dat zijn nu even 

bijzaken. 

Wat ik toch ook even kwijt wil is dat de materiaalmannen het 

heel goed voor elkaar hadden. De ski’s waren prima gewaxt en 

wat heel plezierig was dat iedereen een eigen skihoes had 

gekregen waarop zijn of haar naam stond zodat we heel snel 

de ski’s uit konden delen. Deze methode moeten we zeker 
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handhaven. Net als het gouden duo dat Joke en Grietje die als vanouds de zaakjes 

weer prima voor elkaar had. Dank daarvoor. 

En achter de schermen zijn Marjan Schaafsma en Ellie Slagter heel druk doende 

om onze website een grote update te geven. Nog even wachten en het resultaat is 

zichtbaar. Wellicht kunnen ze het presenteren tijden de jaarafsluiting???? 

Dat is een mooi bruggetje om een ieder weer uit te nodigen voor dit evenement 

op 19 maart. Zie de uitnodiging verder op in deze Binding. 

Namens het bestuur graag tot dan; 

Alof Huizing 

************************************************************* 

‘Roeg Anroppen!’ 

Op zondag 12 maart om 10.00uur tot ongeveer 12.00uur verwelkomen                     

we u graag op de survivalbaan in Norg voor een gezellige Activiteit! 

Nee we gaan niet slingeren in de touwen en sjouwen met boom-stammen….. 

“Lekker in de frisse natuur” 

“Een actief, gezellig programma met voor ieder wat wils” “Creativiteit en 

samenwerken zijn de thema’s” 

Dus trek makkelijke, warme kleding en schoenen aan, en kom lekker 

‘Roeg Anroppen!’ 

Wij zouden het leuk vinden jullie weer te zien op onze locatie aan de  

Eenerstraat 52a in Norg! 

Hartelijke Groeten, Eric en Rachel                                           

Opgave voor 1 maart bij Janine ten Cate.  

Of  tijdens de training op zondagmorgen.     j.h.e.ten.cate@home.nl  

************************************************************ 

Uitnodiging 

AFSLUITING SEIZOEN 

 2016-2017 

19 maart 2017.   

14.00 uur Witte Huis te Zeegse 

Laat je weer verrassen……………… 

mailto:j.h.e.ten.cate@home.nl
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Wandelen en fietsen op Borkum zondag 30 april 2017 

Lieve clubgenoten hierbij nodigen wij jullie uit voor een dagje Borkum, in de 

wandelgangen hebben we de vraag hiervoor regenmatig voorbij horen komen. 
 

Hoe ziet de dag eruit: 

• 09.45 uur aanwezig Borkumkade  Eemshaven. 

• 10.15 vertrek boot naar Borkum overtocht ± 50 min. vandaar met het treintje ± 

10 min. naar het dorp voor het huren van een fiets, dit indien men zijn eigen 

fiets niet meeneemt.  

• 11.15-11.30 uur aanvang van onze fietstocht over het eiland. 

• 12.30-13.30 uur zoeken we een plek om onze eigen meegebrachte lunch te 

nuttigen. 

• 16.30 uur fietsen inleveren en als er nog tijd over is pakken we een terrasje 

voor een drankje. 

• 17.40 uur vertrek boot naar de Eemshaven. 
 

We doen het op dezelfde manier zoals al jaren vol tevredenheid naar 
Schiermonnikoog, iedereen draagt zelf de zorg voor de kosten, meenemen van 
lunchpakket en drinken, eventueel regenkleding en afvalzak om op te zitten 
en vergeet je paspoort of ID niet. 

 

Kaartverkoop kan online of via diverse verkooppunten zie www.borkumlijn.nl   
hier kunnen jullie alle informatie vinden. 
Overzicht eventuele kosten: 

Overtocht       €  17.70 + € 3.00 toeristenbelasting 

Meenemen eigen fiets op de boot   €    8.00 

Parkeertarief auto      €    4.50 op de parkeerplaats 

Fiets: huur normale fiets tussen   €    7.00 en  € 12.00 huur e-bike € 20.00 

Als de weersomstandigheden erg slecht zijn gaat de tocht niet door, bij twijfel de 

dag voor vertrek contact opnemen met Ellie of Marjan via mail of telefoon. 
  

Opgave zou wel fijn zijn graag via de mail of telefoon met vermelding naam, 

aantal personen en wel of niet huren fiets (dit voor tijdig reserveren fietsen) en 

heel belangrijk je telefoonnummer graag voor 15 april a.s. 
 

Ellie Slagter:  slagterveen@kpnplanet.nl   of  06-33744513  

Marjan Schaafsma: marjanschaafsma@gmail.com   of  06-21893742                                            

http://www.borkumlijn.nl/
mailto:slagterveen@kpnplanet.nl
mailto:marjanschaafsma@gmail.com
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 WIST U DAT…………………………………………… 

 
 

 De nieuwjaarsbijeenkomst goed bezocht werd door ruim 40 personen en de 

glühwein tijdens de wandeling weer prima smaakte?  
 

 Dat de website een nieuw jasje krijgt en hier druk aan wordt gewerkt zodat 

we weer helemaal bij de tijd zijn. 
 

 Maria tijdens de weekendreis voor het eerst met een rugzak op de latten 

stond, ze er na 2 km afdaling achter kwam dat ze deze had laten liggen bij 

de rustpauze?  
 

 Alof zich toen “opofferde” om terug te langlaufen en zich toen even lekker 

kon laten gaan en in een sprinttempo heen en terug was, met de rugzak 
 

 De groep ondertussen verder afdaalde en dat bij terugkomst van Alof bleek 

dat we op de verkeerde route zaten en alle kilometers weer bergopwaarts 

moesten maken?  
 

 Onze weekendreis chauffeur ook Frits heet en we hem Frits 2 noemden? 
 

 De bus die mee was tijdens de 

weekendreis zijn of haar laatste reisje 

maakte voor de firma Rapide?  
 

 De bus de dag na de reis is 

getransporteerd naar Finland?  
 

 Joke Dekens  op zaterdagavond tijdens 

de reis weer voor een leuke puzzel- en 

spelletjesavond heeft gezorgd, inclusief 

een boel prijsjes?  
 

 Gebleken is dat ijzers onder de 

wandelschoenen in Wildemann  echt  

noodzakelijk zijn, dus ieder jaar toch 

weer  meenemen!!!!!!!!!!! 
 

 Dat Gea en Joke een overlevingspakket 

 meenemen tijdens de weekendreis.  
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Er bij de skifit nu 5 groepen zijn? 

1. De hardlopers met Frouwke 

2. De Nordic walkers met Willem 

3. De Nordic walkers met Janine   

4. De wijze mannengroep 

5. De krukkengroep (tijdelijk)  

Deze laatste groep bestaat uit Marjan 

en Paulien? 

 

 De  skifit wijze mannengroep niet met vrouwen wil lopen?                   

Is dat wijsheid?????? 
 

 Dat elke week tijdens het skifit wel een bijdrage wordt gedaan voor  

 Alpe d’HuZes  om  
 Lucas Bakema   te sponseren 

 

 Het minibusje van Alof tijdens 

de thuisreis ` van de Harz is 

rondgegaan in de bus en dat  

 er een extra bedrag is opgehaald 

voor de    sponsoractie van 

Lucas 

 

      Achtergrondinformatie 

Alpe d’HuZes is een geweldig 

evenement met een fantastisch doel, dat 

georganiseerd wordt door gedreven mensen! 

Ook dit jaar willen we weer zo veel mogelijk 

geld inzamelen voor het goede doel.  

We doen dit met elkaar, vrijwilligers, 

deelnemers en sponsoren.Donatie tijdens 

skifit  maar U kunt ook Lucas steunen via de 

site van Alpe d’HuZes. 

Zoek bij deelmers;  LUCAS  BAKEMA 
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Verslag weekendreis 3-5 februari 
 

Vrijdag 3 februari  

Eindelijk is het dan zover: "Weekendje Harz." 

Iedereen is op tijd aanwezig in Tynaarlo, zodat we om acht uur kunnen 

vertrekken. 

Na ongeveer twee uur is er een koffiestop i.v.m. de verplichte pauze voor de 

chauffeur. Drie kwartier later rijden we verder naar ons doel. 

We staan even in een file, maar kunnen gelukkig snel weer doorrijden. 

Maar dan.........vlak voor de afslag naar de Harz staan we helemaal stil.  

Er is iets gebeurd en niemand weet wat.  

Na een lange tijd zien we dat een vrachtauto met personenauto's is geschaard.  

Gelukkig kunnen we daarna vlot doorrijden. 

Normaal zijn we rond één uur op de plaats van bestemming, nu is het enkele uren 

later. Daardoor moeten de plannen bijgesteld worden. 

In plaats van een rondje langlaufen, wordt het nu wandelen. 

Heerlijk door de sneeuw banjeren geeft wel het gevoel van wintersport. 

De maaltijd is weer goed verzorgd. En na het eten is er de gebruikelijke 

wandeling.  

De weg wordt op een gegeven moment gemarkeerd door fakkels, die ons leiden 

naar een punt waar Alof staat met heerlijke glühwein (en een schnaps voor de 

liefhebbers). Gezelligheid kent geen tijd. Maar de mededeling dat we om acht 

uur ontbijten en om half tien bij de bus worden verwacht doet ons besluiten op 

tijd naar bed te gaan.  
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Zaterdag 4 februari 

 

Na een goed ontbijt gaan we doen waar 

we voor gekomen zijn .......langlaufen. 

De beginners, (ver)gevorderden en 

enkele wandelaars worden met de bus 

naar de plaats van bestemming gebracht. 

Wij (beginners) stappen als eersten uit en komen bij een prachtige blauwe route. 

Eenvoudig, vlak, en makkelijk volgens het boekje. 

Met geduldige instructeurs (Janine, Frits, en Willem) en na enige oefeningen 

glijden we door het prachtige winterse landschap.  

Bij een restaurantje (na een steile klim zonder ski's) is het heerlijk uitrusten. 

Enkelen genieten buiten van het zonnetje, terwijl de anderen binnen bij de 

houtkachel wegsmelten. 

We zijn halverwege en moeten terug. Waar we heenweg de afdalinkjes met 

gezellig geklets en een lach namen, is het nu opvallend stil. Intensief en 

geconcentreerd nemen we de hellingen. De beloning is het laatste gedeelte van de 

loipe. Glijdend, licht dalend, worden we met open armen door Frits opgevangen. 

En gaan naar de parkeerplaats waar de bus met de anderen op ons staat te 

wachten. Ook zij hebben genoten van deze prachtige dag. 

Thuiskomen, douchen en aan tafel! Weer een heerlijke maaltijd. En daarna...... 

Joke heeft ook nu spelletjes georganiseerd. Maar eerst worden onze gastheer en-

vrouw bedankt en krijgen twee prachtige (kunst)koeien. Joke is zo trots op het 

presentje, dat  ze niet langer kan wachten om het aan te bieden. Applaus alom. 

De geknipte kaarten worden uitgedeeld en al snel zijn de groepjes gevormd. 

Enthousiast worden alle spelletjes gedaan. Teambuilding ten top. Tijdens het 

zware werk van de jury worden we ge-

entertained door Katrien.  

En dan....de uitslag!!                           

Dit jaar zonder problemen...uniek! 

Voor iedereen een prijs. Weer leuke 

hebbedingetjes. Nog even nakletsen, en 

dan....moe, maar voldaan naar de 

kamers voor een welverdiende 

nachtrust. 
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Zondag 5 februari 

 

Op tijd ontbijten, want we willen ook 

deze dag volop benutten. 

Maar het weer werkt niet mee. Het 

ijzelt.  

Overleg: wat is wijsheid-wat is 

verantwoord-wat zijn de risico's?!?! 

Na rijp beraad wordt een verstandig 

besluit genomen.  

De bus blijft bij het hotel. We gaan 

niet naar de loipes. En zullen 's 

middags een uur eerder aan tafel 

gaan. Maar binnenzitten is er niet bij.  

De wandelschoenen aan en stokken 

mee! We gaan een wandeling maken 

over een route waar geen verkeer 

komt en de sneeuw goed te belopen 

is. Het wordt een prachtige tocht. 

Halverwege even een stop voor koffie 

met gebak in ons hotel en daarna verder wandelen in deze mooie omgeving. Om 

drie uur gaan we aan tafel voor een 

heerlijke stamppot.  

Na afscheid genomen te hebben van de 

fam. rijden we om half vijf weg uit 

Wildemann. Al snel gaat het door een 

groen landschap. Je kunt je haast niet 

voorstellen dat het verschil tussen deze 

twee werelden zo dicht bij elkaar ligt. 

Ook nu een koffiestop in verband met 

het " rijtijden-besluit".  Om iets na 

tienen komen we in Tynaarlo aan. 

Het was weer een prachtig weekend, 

waarvoor de dank uitgaat naar de 

reiscommissie, die er alles aan heeft 

gedaan om het ons naar de zin te maken. 

Hanny Kruissink 
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Ervaringen van een nieuwkomer. 
 

Voor mij was het de eerste keer dat ik meeging naar de 

Harz. 

De reden is dat ik verliefd werd op iemand , die lid was 

van de langlaufclub. 

Haar enthousiasme werkte aanstekelijk.  

Dus schoenen passen, ski's aanmeten, en...........mentaal 

voorbereiden.Eindelijk was het dan zover. 
 

Het leek allemaal zo simpel (glijden op ski's), maar dat viel toch wel tegen. 

Het is zo anders dan het alpineskiën, wat ik jarenlang heb gedaan. Dankzij de 

hulp van goede instructeurs (Frits en Willem), werd me het een en ander 

bijgebracht. 

Dat het een héééél lange tocht werd (17 km!!!), werd me pas aan het eind 

duidelijk. 

Maar goed dat ik dit niet van te voren heb geweten. 
 

Mijn ervaringen zijn wel zo 

positief, dat ik de 

langlaufschoenen meteen heb 

gekocht. 
 

Ik hoop samen met Hanny nog 

vele malen op de lange latten te 

kunnen staan. 

Het mooie van deze vereniging 

is, dat er voor een ieder een 

activiteit is, waar hij of zij aan 

kan deel nemen. 

Kees Vos. 
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Op bezoek bij Lammert Wildeboer,  

Op en koude maandagmiddag in februari rijd ik naar de Sportlaan in Groningen 

om wat meer te weten te komen over Lammert. Hij heeft me uitgelegd hoe ik 

moet rijden maar toch lukt het me niet de locatie goed te vinden. Ik zie de hoge 

flat met ronde ramen maar hoe kom ik daar. Via de parkeerplaats voor  

Maartenshof, kom  ik uiteindelijk vlak bij de flat terecht maar ik zie nergens veel 

parkeergelegenheid.  Bij de dokterspost is een plek vrij en ik bel met Lammert 

die Jannie naar beneden stuurt om me op te pikken. Als ik sta te wachten nadert 

er een auto waarvoor een automatische schuifdeur opengaat. Ik verwonder me, 

vreemde plek voor een garage denk ik, de auto erin de schuifdeur dicht en ik 

hoor een lift. Ondertussen heeft Jannie me gevonden en legt uit dat dit de autolift 

is die naar de parkeerdekken gaat. Slim bedacht, het was niet mogelijk onder de 

flat te bouwen, dus dan maar een parkeerlift naar boven. Jannie en Lammert 

wonen op de 19
e
 etage met  uitzicht naar het Hoornse Meer, een mooi licht 

appartement met ruim balkon. Onder het genot van een 

kopje koffie vertelt Lammert dat hij een echte Stadjer is 

net als Jannie. Hij werd op 12 mei 1935 in Groningen 

geboren in de Oranje buurt, hij heeft een mooie jeugd 

gehad, herinnert zich de gezellige buurt, altijd buiten 

spelen, voetballen en in de Nassauvijver met bootjes 

varen. Hij was enig kind. Maar verveelde zich nooit. 

Vader was emballage meester bij de groenteveiling, 

daar speelde hij en zijn vriendjes  veel in de loods met 

de voorraadzakken en kisten die daar stonden, 

verstoppertje spelen, putje voetbal doen. Hij ging naar 

school, heel toepasselijk, in de Schoolstraat, het was 

oorlog en hij herinnert zich de soldaten die door de 

straten marcheerden om te oefenen op het voetbalveld, 

met de jeugd erachter aan. De school werd verplaatst 

naar de Jacobijnerstraat, mooi om door de stad te lopen, over de kademuurtjes 

langs de schepen. Daarna volgde hij de Mulo aan de Violenstraat, een gezellige 

tijd. Toen die voltooid was, ging hij aan het werk bij de firma Bultinge, een 

sanitair groothandel en in militaire dienst in Apeldoorn bij de marechaussee. 

Daarna heeft hij 10 jaar bij de belastingdienst gewerkt op kantoor. Hij heeft daar 

veel cursussen gevolgd, in 1963 zou hij overgeplaatst worden naar Amsterdam, 

hij en zijn vrouw Jannie hadden daar geen zin in. Ze hadden net een huis in 

Groningen gekocht en Lammert solliciteerde bij het Academisch Ziekenhuis 

Groningen en werd aangenomen bij de afdeling personeelswerving. Hij werkte 
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daar 20 jaar, wilde toen wel eens wat anders en heeft op de afdeling Chirurgie de 

kliniek administratie op zich genomen, heel ander werk was dat en leuk om met 

verschillende disciplines te werken. Hij heeft er een goede tijd gehad. Na 40 

dienstjaren kon hij met de VUT in 1993, het was goed geweest en hij heeft zich 

daarna nooit verveeld. Nog steeds heeft hij contact met oud collegae van het 

AZG, nu UMCG. Hij sport al 23 jaar met een aantal van hen, 2x per week een 

zware fitnes en circuit training. Jannie kan dit beamen, 1x per jaar mogen de 

partners mee om te zien hoe de oude kerels en dames echt niet in de watten 

gelegd worden, het gaat er stevig tegenaan. 

Hij heeft Jannie leren kennen via de zwemclub De Watervrienden, waar ze 

beiden lid van zijn. Jannie al bijna 70 jaar!! Jannie was 16 toen ze verkering 

kregen. De zwemclub is een belangrijke rode draad door hun leven. Lammert is 

er 29 jaar penningmeester geweest en Jannie gaf 37 jaar zwemles. Het hele gezin 

was bij het zwemmen betrokken. Jannie gaf de kinderen eten en bracht hen naar 

bed, Lammert was in het zwembad om te checken of iedereen wel lid was en 

deed de administratie. Lammert ging naar huis, Jannie naar het zwembad en 

onderweg kwamen ze elkaar tegen en riepen:  alles goed? , de kinderen zijn oké, 

tot straks. Sinterklaas met de club, zwemfeesten, weekenden weg, alles voor de 

club. Het was een hechte club met toen wel 700 leden die van alles met elkaar 

deden: roeien, schaatsen, een heel sociaal leven met elkaar.  

Lammert weet niet meer hoe de vonk tussen hem en Jannie oversloeg, ze waren 

vaak met een groep van de club op stap vooral toen Jannie mee deed aan 

wedstrijden op o.a. de Bosbaan in Amsterdam, het groeide gewoon zo, noemen 

beiden. De zwemclub vormde een erehaag bij het stadhuis toen ze trouwden, er 

kwam een foto van in de krant. Ze kregen 2 kinderen, een zoon en een dochter 

die natuurlijk ook meegingen naar het zwemmen. Het was een bedrijvig leven en 

dat hebben ze nog steeds. Ze zijn beiden veel met dingen bezig. Jannie houdt van 

naaien en Lammert zit in de technische werkgroep van de flat. Ze houden van 

lange wandelingen maken en de fiets achterop de auto en op stap. Of met een 

daluren kaart op de trein en dan wandelen van station naar station. Ze gingen 17 

jaar met de kinderen op vakantie in een huurhuisje op Terschelling. Toen de 

kinderen niet meer mee wilden, bedachten ze dat ze een caravan op Terschelling 

gingen kopen, dit is nu een chalet geworden. Ze brengen er graag tijd door. 

Vanaf april een aantal weken er zijn, dan toch weer even naar huis en weer terug 

erheen, zo tot de maand oktober. Ze hebben een druk bestaan, zijn beiden 

bewegelijk en kennen niet zoveel rust. Al valt me op dat ze tijdens mijn bezoek 

heel rustig en relaxed zijn.  

Ze woonden tot voor 10 jaar in een eengezinswoning in de stad, waren op zoek 

naar een ander huis. Gingen kijken naar omliggende plaatsen maar konden niets 
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naar hun zin vinden tot Jannie bedacht: we gaan naar een appartement kijken. Zo 

hoorden ze van de hoogbouw in Corpus den Hoorn en kwamen op de Sportlaan 

terecht.  

Ik vraag Lammert hoe hij en Jannie bij de langlaufclub zijn gekomen. Hij vertelt 

dat ze toen ze 25 jaar getrouwd waren van de kinderen een wintersportreis 

cadeau kregen naar Oostenrijk. Daar zagen ze wat langlaufen was en namen les 

en gingen vaker langlaufen: met busreizen naar Oostenrijk. Ze lazen een heel 

aantal jaren geleden in de krant over een wintersportbeurs in de Prins Bernhard 

Hoeve in Zuidlaren. Daar stond een foto in van de langlaufclub Zuidlaren, die 

daar stond met een 

kunststof langlaufloipe. 

Ze wonnen informatie 

in bij Frits, kregen een 

boekje van de club 

toegestuurd van Grietje 

en zo zijn ze bij de club 

gekomen. Ze vinden 

het er gezellig, leuk 

met veel sociale 

contacten, gaan naar de 

skifit op 

zondagmorgen. 

Lammert kampte wat 

met blessures maar 

denkt er eind februari 

wel weer bij te zijn om 

mee te doen met 

Nordic Walking.  

Nog wat trefwoorden:  

Auto: een Opel 

Mariva, vanwege de hoge instap. Lammert is een echte Opel man, de 1
e
 auto was 

een gloednieuwe Opel Kadett die in september 1970 de som van 5200 gulden 

kostte. De eerste dag ging Jannie ermee uit rijden en stopte bij een stoplicht op de 

Parkweg en kwam niet meer vooruit. De startmotor bleek kapot, gelukkig was dit 

snel te repareren.  

Huisdieren: vroeger thuis in het gezin veel katten, een hond, vader hield 

konijnen, geiten en kalkoenen. Hij is opgegroeid met dieren in het gezin.  
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Kleur: vrolijke kleuren 

Eten: Hij is een alleseter, heeft geen voorkeur. Jannie heeft hem nog niets voor 

zijn neus kunnen zetten wat hij niet lust. Dat heeft hij van huis uit meegekregen. 

Via de groenteveiling leerde hij alles eten.  

Boeken: detectives, Konsalik en Wilbur Smith, verder leest hij veel artikelen uit 

bladen.  

Drank: Een fijne whisky of cognac of een biertje 

Sport: Zwemmen, fitness, wandelen, recreatiesport. Sport kijken? Nee, niet zo 

zeer, soms een samenvatting of flitsen van het voetbal, maar hij doet liever wat 

anders dan t.v. kijken.  

Snoepen: Doet hij praktisch niet, zelfs niet in de auto 

De aardbevingen in het Noorden: een verschrikkelijke zaak, dat dit ons hier 

overkomt, ze merken er tot nu toe zelf niets van. Een van de kinderen woont wel 

in het gebied en dat houdt hem dan wel bezig.  

Langlaufclub: gezellig, leuk, sociaal, afwisselend, leuk kletsen.  

Bestaat de club nog over 5 jaar: Hij denkt dat het ledenaantal niet meer moet 

zakken, hoopt dat er elk jaar een stuk of 7 bij zullen komen anders lukt het niet 

met de club. Hij denkt niet dat er veel jongeren zullen komen. Dat is jammer 

want het langlaufen is een sport waarvan veel mensen niet weten hoe zwaar het 

is, bijvoorbeeld in vergelijking met skiën wat veel jongeren wel doen. Langlauf 

wordt onderschat denkt hij net als Nordic Walking. Verder hoopt hij dat er meer 

mensen op zondagmorgen naar de skifit zullen komen, het zou mooi zijn om met 

een grotere groep op stap te gaan, vooral mannen ziet hij weinig bij de skifit.  

Wie wil Lammert voordragen voor het interview in september?  Hij kiest 

voor Jan van Gelder, vindt 

hem een leuk figuur die veel 

vraagt en vertelt, een gezellige 

man.  

Dus……… Jan, we gaan de 

zomer voorbij en dan zie je mij 

verschijnen.  
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Paasaanbieding i.p.v. 143,70 nu voor 132,50 p.p. 

Van 14 tot 17 april a.s. 

Vrijdag tot maandag met halfpension 

Incl.  

Bij aankomst een kopje koffie met een eierlikeurtje 

3 x een drie gangen menu 

3 x een ontbijt 

Zaterdagavond zijn er in Wildemann 2 grote paasvuren 

  

Bel ons voor meer informatie  

Marty en Dymphna Udink 

Hotel Spiegeltaler eck 

Im Spiegeltal 50 

38709 Wildemann      telefoon. 0049-5323-961709 

********************************************************** 

 TE HUUR : Harz, Wildeman  

 

Comfortabele vakantiewoningen 2-8 

personenn 

Volledig ingericht  

Prijs vanaf € 40,00 voor 2 personen 

per dag.  

Ieder persoon meer € 10.00 per dag.  

Ideale langlauf- en ski mogelijkheden.  

Informatie;  

Bram Ten Cate,  

Telefoon 050-4093102  
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De  Binding op papier of digitaal? 

Heeft het uw voorkeur  om  de Binding 

digitaal te ontvangen  in plaats van op 

papier? 

Stuur een mail naar: Ellie Slagter 

slagterveen@kpnplanet.nl 

met vermelding “De Binding digitaal”. 

De Binding  wordt  verstuurd als  PDF 

bestand. 

Redactie :   Ellie  Slagter Veen      Tel:  0503022803  

      Hanneke Huizing   Tel:  0592271282 

     Rie  Sprik     Tel: 0505778119 

Redactieadres: 

Schout de Boerstraat 1, 9791BV Ten Boer                        

E-mailadres: slagterveen@kpnplanet.nl 

Kopij voor  de Binding voor 1 september 2017  inleveren 

******************************************************************** 

Aangeboden. 

Langlaufschoenen 

€ 35,00  

Informatie; 

Harm Jan Slagter  0503022803 

     

****************************************  

Beëindiging van het lidmaatschap  

dient voor 30 september schriftelijk te worden gemeld  

bij het secretariaat: Grietje de Boer  

Greveling 39   9654 PM  Annerveenschekanaal         

Telefoon: 0598-491603 

mailto:slagterveen@kpnplanet.nl
mailto:slagterveen@kpnplanet.nl


21 

 

 
 

Aanmeldingsformulier 

 

Naam:        man/vrouw 

geboortedatum: 

indien partner ook lid dan 

Naam:        man/vrouw 

geboortedatum: 

Adres: 

Postcode:        Plaatsnaam: 

Telefoonnummer:  

E-mailadres: 

Handtekening: 

Handtekening: 

(partner) 

===================================================                 

Graag schriftelijk aanmelden: 

Dit formulier zenden aan:  Ledenadministratie secretaris: 

Grietje de Boer       Greveling 39   

9654 PM Annerveenschekanaal                    

  Tel: 0598-491603 
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Bestuur  

Voorzitter:  
Alof Huizing  

Kruisstraat 22, 9468CM  Annen     Tel: 0592271282  

E-mailadres:        huizinghanalof@home.nl 
 

Secretaris en Ledenadministratie:  

Grietje de Boer  

Greveling 39, 9654 PM  Annerveenschekanaal  Tel: 0598491603 

E-mailadres:        grdeboer@home.nl 
 

Penningmeester  

Frits Ronda  

Bark 21, 9606 RA Kropswolde     Tel: 0598325987  

E-mailadres:        fritsronda@home.nl 

 Rekeningnummer:NL38 INGB 0000 4558 18 

Langlaufclub Zuidlaren te Kropswolde  
 

Bestuurslid  en aanspreekpunt skifit: 
Janine ten Cate  

Veenstukken  6, 9761 KX Eelde     Tel: 0503080978  

E-mailadres:        j.h.e.ten.cate@home.nl 
 

Bestuurslid en materialen:  

Peter van den  Berg  

De Stiel 9  9472WE Zuidlaren    Tel: 0504091907  

E-mailadres:          peterzuidlaren1@hotmail.com 
 

Bestuurslid en materialen:  

Harm Jan Slagter  

Schout de Boerstraat 1, 9791BV Ten Boer   Tel:  0503022803 

E-mailadres:        slagterveen@kpnplanet.nl 
 

Bestuurslid en materialen:  

Bestuurslid : 

Nico Swartjes  

Oosterend 8, 9781NW Bedum      Tel:0503014372 

E-mailadres:        swartjesfriedanico@hetnet.nl 

 

Reiscommissie:  Grietje de Boer    Tel: 0598491603  

         Joke Dekens    Tel: 0592481702  
 

mailto:grdeboer@home.nl
mailto:peterzuidlaren1@hotmail.com
tel:0503014372
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   Nieuwjaarsvisite 2017 
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