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JAARAGENDA  2017/2018.   

  8  oktober              Skifit. 

15  oktober:         Algemene 

Ledenvergadering. 

22     “                     Skifit.  

29     “                     Skifit. 

  5  november:         Skifit. 

12  november        Schiermonnikoog 

19     “                     Skifit. 

26    “                      Skifit.  

  3   december         Skifit 

10     “                     Skifit. 

17     “          Skifit 

  7  januari:            Nieuwjaarsbijeenkomst. 

14     “                     Skifit. 

21     “                     Skifit. 

28     “          Skifit  

 2, 3, 4 februari:    Weekendreis               

11   februari            Skifit.  

18    “                      Skifit. 

25    “                      Skifit 

  4   maart                Skifit 

11     “                     Skifit 

18  maart:              Jaarafsluiting. 
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Van de Voorzitter 

We gaan weer beginnen…. 

Wie weet brengen de orkanen die momenteel 

heersen met veel wind en regen de komende 

winter wel veel sneeuw te weeg in Duitsland. 

Maar het ongemak en de doden en gewonden 

hebben we hier liever niet. Ja beste mensen we 

gaan weer starten met een nieuw seizoen, een 

jaar waarin we heel veel gaan doen om het 

ledental te laten groeien. In onze eerste 

bestuursvergadering hebben we diverse plannen gesmeed om dit te 

bewerkstelligen. Laat ik er maar vast maar een paar noemen. We gaan 

een stoepbord plaatsen bij “Het Witte Huis” , zodat ieder weekend voor 

de omgeving duidelijk wordt wat de LLC allemaal doet en de 

belangstellenden informatie kunnen ophalen bij ons. Samen met “Het 

Witte Huis” laten we flyers maken, die we in de omliggende dorpen 

gaan verspreiden en daar hebben we jullie hulp bij nodig. Verder krijgt 

ieder lid flyers mee om bij andere verenigingen uit de delen. We gaan 

een tweetal  advertenties zetten in de plaatselijke bokkenblaadjes. We 

gaan andere media benaderen om meer bekendheid te genereren. En niet 

te vergeten onze web-site, waar nog hard aan wordt gewerkt. Andere 

voorstellen zijn van harte welkom bij het bestuur. 

We gaan dit jaar net even anders van start dan normaal. “Het Witte 

Huis” is bezet op de dag dat wij de jaarvergadering hadden gepland. We 

gaan daarom dit jaar beginnen met de eerste skifit en het weekend erna 

hebben we dan de jaarvergadering. We wilden jullie niet te lang laten 

wachten om de armen en benen weer volop in beweging te brengen. 

Zoals gebruikelijk kan een ieder, die belangstelling heeft voor een 

bestuursfunctie zich weer bij mij melden, De huidige aftredende 

bestuursleden hebben zich ook weer herkiesbaar gesteld. 

Maak vooral ook mensen in je omgeving enthousiast voor de club en 

ook voor de weekendreis, zodat we die in ieder geval weer kunnen laten 
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doorgaan. Dit jaar moet de weekendreis zichzelf weer kunnen 

bedruipen. 

We zien iedereen graag terug op de eerste skifit of bij de 

ledenvergadering. 

Met vriendelijk groet; 

Alof  Huizing 

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

                    Attentie 8 oktober eerste skifit 

Zie artikel van onze voorzitter 

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

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

Uitnodiging voor alle leden voor de jaarlijkse 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Langlaufclub Zuidlaren 

Datum:    Zondag  15 Oktober 2017. 

Tijdstip:  14.00 uur 

Locatie:   Eetcafe-Zaal  “Het Witte Huis”  

Schipborgseweg 7  

Zeegse 
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  Agenda: Jaarvergadering 

1. Welkom en opening door de voorzitter. 

2. Vaststellen agenda. 

3. Mededelingen. 

4. Goedkeuring notulen Algemene ledenvergadering d.d. 9 okt. 

2016. 

5. Jaarverslag 2016/2017. 

6. Verslag penningmeester. 

7. Verslag kascontrolecommissie. 

8. Verkiezing kascontrolecommissie 

9. Voorstel contributie seizoen 2017/2018:  € 25,-              

      inschrijfgeld nieuwe leden € 5.- 

      10.  Bestuursverkiezing: aftredend  en herkiesbaar: Frits Ronda 

            aftredend  en herkiesbaar: Janine ten Cate 

             Kandidaten kunnen zich melden bij de   

            voorzitter tot aanvang van de vergadering.  

11.Verslag materialencommissie 

12. Weekendreis/ verslag reiscommissie. 

13. Skifit/ Nordic walking        

14. Binding/ Website   

15. Rondvraag. 

16. Sluiting. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 oktober 2016. 

Aanwezig: 24 leden en 5 bestuursleden. 

1. Welkom en Opening: de voorzitter heet de aanwezige leden hartelijk 

welkom en opent om 14.00 uur de vergadering.  

2. Vaststellen agenda: de agenda wordt, zoals voorgelegd, vastgesteld. 

3. Mededelingen: >bericht van verhindering van Nico en Frieda 

Swartjes, Peter v/d Berg, Vreni Boer, Lenie Vogelaar, Hilly Hofman, 

Jannie v/d Bos, Martha de Waard,  Frouwke Breman en Bert Noot.         

Alof meldt, dat Lucas Bakema in 2017 gaat deelnemen aan de Alpe 

d’Huzes. Een fietsevenement voor t.b.v de kankerbestrijding. Alof stelt 

voor om dit te sponsoren. Dit kan via een donatie in de blauwe HYbus.  

Deze wordt tijdens de skifit en bij andere activiteiten neergezet. Lucas 

heeft beloofd ons via De Binding van zijn vorderingen op de hoogte te 

houden. 

4. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 4 oktober 2015: er zijn 

geen vragen en/of op- en aanmerkingen. De notulen worden inhoudelijk 

en redactioneel goedgekeurd. 

5. Jaarverslag  2015/2016: de secretaris leest het verslag voor.  Er zijn 

geen vragen of  op- en aanmerkingen. 

6. Verslag penningmeester: de penningmeester geeft een toelichting 

op de cijfers. Overschotten of tekorten van bijv. de weekendreis of de 

skifit worden in de exploitatie verwerkt. Wij houden geen balans van de 

voorraad bij, omdat alles in één keer is betaald en er wordt dus niet op 

afgeschreven. Op vragen vanuit de leden (o.a. over De Binding) wordt 

een toelichting gegeven.  

7. Verslag kascontrolecommissie: de kascontrolecommissie, bestaande 

uit Marc Nagelhout en Richard Calf, doet verslag en meldt, dat de 

boeken in orde zijn bevonden. De commissie vraagt daarom de 

vergadering de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering 

gaat hiermee akkoord. 
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8. Verkiezing kascontrolecommissie: Marc Nagelhout is aftredend. 

Richard Calf vormt nu samen met reservelid Auke Sterken de nieuwe 

commissie. Willem van Leeuwen stelt zich beschikbaar als nieuw 

reservelid. 

9. Voorstel contributie 2016/2017: de contributie bedraagt voor 

seizoen 2016/2017  €25. Dit is reeds in de alg. ledenvergadering van 

2015 vastgesteld. 

10. Bestuursverkiezing: Harm Jan Slagter en Grietje de Boer zijn 

aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De aftredende 

bestuursleden worden door de vergadering herkozen. 

11. Verslag materialen commissie:de commissie meldt, dat het 

materiaal in orde is.  

12. Weekendreis/ verslag reiscommissie: Joke blikt nog even terug op 

de weekendreis van afgelopen seizoen. Alle deelnemers waren tevreden. 

De hotels waren tot ieders tevredenheid. Er kon niet gelanglauft worden, 

maar er werden mooie wandelingen gemaakt.  

13. Skifit/ Nordic Walking: er zijn geen nieuwe trainers gevonden 

voor de zondagmorgen. Janine blijft wel de Nordic Walking groep 

begeleiden. Willem van Leeuwen is bereid om ook een groep te 

begeleiden. De hardloopgroep moet het zonder begeleiding doen. Er 

wordt nog gediscussieerd over de samenstelling van de groepen en hoe 

een training eruit zou moeten zien. Het is wel: Samen uit Samen thuis. 

Er hoeft nu ook geen contributie betaald te worden. Wel wordt er 

besloten aan het begin een kleine bijdrage te vragen aan de deelnemers. 

De hoogte wordt nog vastgesteld. Janine meldt nog dat Eric en Rachel 

ons uitnodigen voor een bezoek aan hun survivalbaan in Norg te 

brengen. Janine gaat in overleg met Eric en Rachel over een datum, enz. 

De datum wordt in De Binding bekend gemaakt. 

14. Binding/Website: De website is gehackt en uit de lucht. We hopen 

dat hij binnenkort weer opnieuw opgestart wordt. Er wordt vanuit de 

vergadering geopperd om De Binding op de website te zetten, vanwege 
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kostenbesparing. De voorzitter stelt dat de papieren versie van De 

Binding blijft en voorlopig niet digitaal wordt. 

15. Rondvraag: Het Witte Huis is 16 oktober gesloten. Katrien meldt 

dat zij dan weer voor de koffie en thee zal zorgen. Dit wordt met 

applaus ontvangen. 

16. Sluiting: De voorzitter sluit om 15.10 uur de vergadering en 

bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 

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

TE HUUR : Harz, Wildeman  
Comfortabele vakantiewoningen  
2-8 personen.  
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 
 

Aangeboden;  langlaufschoenen € 35,00 per paar 

Informatie:Peter v/d Berg   Tel: 0504091907  

    Harm Jan Slagter    Tel: 0503022803          
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Nieuws van de reiscommissie.  

WEEKENDREIS 2018  

Het winterseizoen van de langlaufclub gaat weer beginnen.  

Dus worden de voorbereidingen voor de weekendreis ook weer gestart. 

De weekendreis 2018 staat in de jaaragenda gepland op  

2, 3 en 4 februari 2018. 

Joke heeft de voorlopige reservering van de hotels gedaan.  

We verblijven weer in Hotel “Spiegeltaler Eck”en Pension “Vogelsang” 

in Wildemann.  

De reissom voor het weekend bedraagt €180,- Voor deze reissom wordt 

je in een luxe touringcar relaxed naar de Harz gereden. Verblijf je in het 

bovengenoemde hotel en pension op basis van halfpension. Gratis 

gebruik van het materiaal van de club.  

En  ……. veel gezelligheid. Natuurlijk hopen we ook op mooie 

langlauftochten en/of wandelingen in de sneeuw. We doen alvast een 

verzoek aan de weergoden in de Harz. Na zo’n heerlijk sportief en 

gezellig weekend worden we door de chauffeur van de touringcar weer 

relaxed naar huis terug gereden  En dat alles voor €180.  

                                                                                                                        

We hopen, dat door deze wervelende 

woorden veel leden enthousiast 

worden en zich opgeven. Vorig 

seizoen hadden we niet genoeg 

deelnemers. De club sprong bij en de 

reis ging gelukkig door. Dit seizoen 

hopen we op voldoende deelname. 

Er is plaats voor 44 deelnemers. Dus 

langlaufers en wandelaars geef je op 

!!!!! 

De reiscommissie, Joke en Grietje. 
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Afsluiting seizoen 2016/2017  

op zondag 19 maart 2017  

in Het Witte Huis, Zeegse. 

 

Het was een grauwe, 

regenachtige dag. Dus was 

een bijeenkomst met de 

leden van onze club een 

welkome afleiding. We 

begonnen met koffie of thee met cake. Alof nam als gewoonlijk als 

eerste het woord. Voor deze gelegenheid was Lucas Bakema ook 

aanwezig. Voor de sponsoring van zijn fietstocht met 

zijn dochter op de Alpe d'Huez was er een cheque ten 

behoeve van het kankerfonds, naar aanleiding van het 

overlijden van Tina, Het bedrag was opgebracht door 

de leden tijdens Skifit en de weekendreis naar de Harz. 

Ellie overhandigde de cheque.  

Daarna kwam de aankondiging van Hans, dat Anneke 

en hij tot hun grote spijt zouden stoppen met hun 

lidmaatschap wegens lichamelijke beperkingen. De 

afstand vanaf Lelystad speelde ook een rol. Hans 

dankte voor de geweldige opvang, die hij en later ook met Anneke,  

heeft ondervonden. Hij besloot met een geëmotioneerd: "Wat een 

unieke warme club!" 

Vervolgens werden Ellie en Marjan gehuldigd voor hun enorme inzet 

voor de vereniging. Ze werden door Alof verrast met een boeket 

bloemen. 

Besloten werd om toch maar aan de wandel te gaan en........jawel 

hoor........het was droog, zoals zo vaak op de zondagmorgen! 

Tenslotte volgde nog een gezellig samenzijn met tot grote vreugde van 

iedereen: de bitterballen! We namen afscheid (een aantal bleef nog eten) 

met het vooruitzicht van een dag naar Borkum. 

Het was weer "gezellig". 

Rie 

Lucas heeft 2 x de berg beklommen.   Klasse Gefeliciteerd 
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Roeg Anropn 

Op zondag 12 maart in het mooie Norg 

kwamen we met zo ongeveer 35 leden van 

onze club bijeen om de nieuwe 

buitensport-en survivalgelegenheid van 

Eric en Rachel te bezichtigen maar ook om 

daar actief gebruik van te maken.  

Het is een fraaie locatie tussen het zwembad en de tennisbanen en 

tegenover een camping. Mooi in de natuur vlak tegen het bos aan.       

Het thema voor de ochtend was: Creativiteit en samenwerking.  

De schrik sloeg me om het hart toen ik de survivalbaan zag. Prachtig om 

te zien, maar ik ga niet direct in een 

touw klimmen, aan een autoband 

hangen of tijgeren onder een net en 

dan door een rioolbuis kruipen. 

Gelukkig hoefde dat niet. We 

kregen een rondleiding van Eric en 

Rachel, waarbij zoon en dochter een 

demonstratie gaven en als lenige 

aapjes aan de touwen en autobanden 

hingen. Wij werden in drie groepen 

verdeeld en begonnen met een wandelpuzzeltocht door de mooie bossen 

van Norg, waarbij we met behulp van een kaartje de weg moesten 

zoeken. Finn begeleidde ons op zijn fiets, wat erg gezellig was. Daarna 

kregen we een opdracht gericht op samenwerken. Van bamboe-stokken 

en postbode-elastiek moesten we een 

zo hoog mogelijk bouwsel maken. Ik 

had geen idee hoe dat moest, maar in 

ons groepje stond een leider op: Jan de 

Wind, die precies uitlegde wat er 

moest gebeuren. De dames maakten 

driehoeken en bonden die vast met 

elastiek, de heren zorgden ervoor dat 
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die driehoeken 

op een goede 

manier aan 

elkaar gemaakt 

werden en zo 

kregen we een 

hoog bouwsel 

van 3 etages. 

Erg leuk om te 

doen. Dit alles 

onder leiding 

van onze oud 

trainer Erik. 

Toen stond 

boogschieten 

op het programma. Maarten- Jan, ook een oud trainer, begeleidde dit. 

Hij keek ons in de ogen en leidde daaruit af of we de boog links of 

rechts moesten bedienen. Best zwaar om te doen, maar het lukte me om 

2 ballonnen kapot te schieten. Als laatste stond het ontwarren van een 

kluwen touw op het programma. Ook hier moet je samenwerken om het 

goed voor elkaar te krijgen. Het weer zat mee, we genoten van lekkere 

koffie en thee met een plak koek. Erg gezellig allemaal en ook een 

reünie met onze oud trainers, Eric, Rachel, Maarten- Jan en Erik. 

Dus………….. Zin in survivaltraining voor jong en oud, of een 

bedrijfsuitje? Allemaal naar Roeg Anropn aan de Eenerstraat 52a in 

Norg.  
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Zondag 30 april 2017  

Lieve clubgenoten hierbij nodigen wij jullie uit 

voor een dagje Borkum, in de wandelgangen 

hebben we de vraag hiervoor regelmatig voorbij 

horen komen’.  

Zo begon de aankondiging van alweer een leuke jaarafsluiting van het 

Langlaufseizoen, georganiseerd door wie anders dan Ellie Slagter en 

Marjan Schaafsma. Gevolgd door een zeer complete A4 waarop we 

volledig geïnstrueerd letterlijk de boot niet konden missen. 

 Dat hebben we ook niet gedaan, 23 man sterk maar liefst stapten op de 

boot naar Borkum die Sharp om 10.15 uur vanuit de Eemshaven vertrok 

om na zeg maar 50 minuten af te meren ‘an das Nordseeinzel Borkum’. 
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Wat was het een leuke dag. Na weken van (vind ik) herfstig koude 

dagen, was het nu een strak blauwe-ansichtkaarten-lucht met wel een 

beetje veel wind, maar een lekker temperatuurtje. 

Je kunt natuurlijk arrogant 

zeggen dat, dat logisch is, omdat 

we meestal/altijd mooi weer 

hebben, maar laten we niet te 

vanzelfsprekend doen. We 

hadden gewoon heel veel 

mazzel. 

Behalve natuurlijk als je, zoals 

ik, je zonnebrandcrème thuis had 

gelaten… Dan loop je een paar 

dagen met een rood hoofd, maar gelukkig niet van schaamte. 

Borkum heeft het goed voor elkaar, zodra je aan land bent staat er al een 

treintje voor je klaar. Die brengt je in sneltreinvaart naar het centrum van 

het dorp Borkum. Als je dan uitgestapt bent kun je meteen een Fahrrad 

huren. Pal naast het station zogezegd. Gemak dient de mens. 

Daar gingen we, allemaal op de fiets en een aantal op een elektrische. Ja, 

ja, gemak dient de mens. Bij mij in elk geval wel, man wat ging dat snel. 

En ik spreek voor mezelf; ook wel een beetje eng. Nou ja, tegenwoordig 

zeggen we, …een beetje spannend.., zeker in het begin door de duinen. 

Toen het eerste restaurantje aan het strand in zicht kwam, dacht een 
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aantal van ons: ‘Yes..!!’ Blijmoedig had ik mijn 

fiets al op slot gezet. Maar nee, dat was nog niet 

de bedoeling. Dan is zo’n elektrische fiets erg 

handig. Met een paar pedaaltrappen heb je zo 

weer aansluiting bij de rest van de groep, die 

kennelijk nog geen dorst had.. 

Het alternatief was schitterend en goed voor een 

aantal prachtige foto’s. Picknick aan het strand, lekker op het helmgras 

gezeten. Met zijn allen naar de waterkant en met zijn allen weer terug. 

Daarna verder eiland verkennen op de fiets en fietsen maar. 

Halverwege de middag keerden we terug naar het dorpje. Het leuke aan 

Ellie en Marjan, is dat je altijd keuze hebt. Of je levert de fiets alvast in, 

of je gaat zelf nog lekker wat fietsen. In ieder geval konden we tot 17.30 

uur maar doen waar we zin in hadden. 

De boulevard lonkte en daar kwamen we uiteraard al spoedig terecht. Pal 

voor een muziekkoepel hadden we met een substantieel deel van de 

groep een heerlijk plaatsje gevonden. Om bijvoorbeeld eindelijk dat 

lekkere Duitsche biertje te drinken. Wat slenteren langs das 

Mehresstrand, ijsjes eten en souvenirwinkeltjes bekijken. Zelfs nog een 

dansje gedaan met een leuke Duitse dame, die ook zo graag een 

Cowboyals Mann had gewild..  

Plotsklaps echter zat iedereen weer -moe maar voldaan- in het treintje en 

daarna op de boot. Wie dat wilde kon zelfs nog een kopje koffie krijgen 

van de club en dan zou je zeggen is de pret weer 

voorbij. 

Maar nee, er kon nog gegeten worden bij 

Yakamoz Catering in de Eemshaven. Niet duur, 

wel lekker! 

De mannen kregen een knuffel van de gastvrouw 

en de vrouwen kregen een knuffel van de gastheer. 

Wat wil je nog meer.. 
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En zo kan dit TOP UITJE ook weer bijgeschreven worden in de 

clubkrant. Marjan en Ellie heel erg bedankt, jullie hebben het weer tot in 

de puntjes verzorgd! Niets ontsnapte aan jullie aandacht en dat alles met 

een vrolijke lach. Geweldig gedaan! 

Harmanna Huisjes 

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

Op de koffie bij Jan van Gelder 

Na een bezoek aan mijn moeder in een 

woonzorg centrum in Zuidlaren rijd ik 2 

straten verder en parkeer voor het huis van 

Jan en Bep van Gelder in het mooie 

Zuidlaren. Ze blijken daar al meer dan 50 

jaar te wonen, nog steeds in het zelfde huis, 

wat ze in de loop der jaren aangepast hebben 

aan hun wensen. Aangezien ik een 

Zuidlaarder ben en daar 60 jaar geleden 

opgroeide, hebben we direct voldoende 

gespreksstof.  

Jan vertelt dat hij geboren is in Pernis, toen een dorpje tegen Rotterdam 

aan, in een straat aan de haven met vissersboten. Veel ambachten zag je 

daar: timmerlui, groente en fruit venters, touwslagerij, schoenmakers, 

van alles wat. Vanuit de haven was er via de Maas een directe 

aansluiting met de zee en eb en vloed waren goed zichtbaar. Hij had er, 

in die orthodoxe, gereformeerde omgeving, een fijne, leuke jeugd,     

Een groot gezin, 4 broers en 2 zussen, vader had een aannemersbedrijf. 

Na de schooltijd startte hij in het bedrijf van zijn vader en volgde een 

studie om op de HTS te komen, na de HTS was er de diensttijd. Daarna 

kwam hij in dienst van een architectenbureau,  met als opdracht het 

Biologisch Centrum in Haren uit te breiden, wat we nu als de Hortus 

kennen. Ook was hij verantwoordelijk voor het interieur van de 

Postiljon motels. Hij is erkend architect en bleef na zijn pensioen actief 

in het werk voor een aantal dagen per week. 
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Daarvoor ontmoette hij Bep, toen hij een jaar of 3 in de zaak van zijn 

vader werkte, ze hadden een verbouwingsklus bij een  manufacturen 

zaak op Schairlois in Rotterdam. Bep werkte daar, ze leerden elkaar 

kennen en vonden elkaar leuk, hij nodigde haar uit om samen te gaan 

schaatsen in Rotterdam Zuid en zo is het gebleven, vertelt Jan. Bep 

woonde in Barendrecht en Jan fietste regelmatig van Pernis naar de 

polder waar zij woonde. En nu zijn ze al meer dan 60 jaar getrouwd. 

Woonruimte was toen niet te vinden, ze woonden 5 jaar in bij een tante, 

verhuisden naar Papendrecht en toen Jan werk kreeg in Haren,  zijn ze 

in Zuidlaren komen wonen. De overgang naar het Noorden van het land 

vond hij mooi. Ze kwamen uit Papendrecht uit de revolutiebouw en 

woonden tussen de bakstenen, Haren en Zuidlaren vond hij een prachtig 

gebied. Hij herinnert nog de reizen hiernaar toe, geen snelweg, lange 

tocht door veel dorpen en steden. Ze kregen 2 kinderen, een zoon en een 

dochter en hebben een aantal 

kleinkinderen. Jan vertelt dat hun dochter 

al 18 jaar in Canada woont in een voorstad 

van Vancouver. Hij rekent me voor dat ze 

daar al 18 keer geweest zijn en veel gezien 

hebben.  

Ze zijn ondernemende mensen, die veel 

gereisd hebben. Het begon met fietsvakanties met een sheltertje, toen 

kwam de auto met diverse aanhangertjes en daarna de caravan. Ze 

bezochten veel landen : Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, België en zo 

verder. Ze houden van vrijheid, nu beperken ze zich tot Nederland en 

kamperen 3x per jaar, zoekend naar campings waar ze nog nooit 

geweest zijn en fietsen in de omgeving. Hij heeft het werk nog niet echt 

losgelaten en lijkt wat te fantaseren over een architectuurreis, mooie 

dingen zien, misschien een groepsreis. Hij vertelt bevlogen over 

architectuur in Turkije, Sicilië en Barcelona.  

Hoe is Jan bij de langlaufclub gekomen? Hij ontmoette een vriend, die 

vertelde over de langlaufclub en over het weekend naar de Harz. Hij 

besloot lid te worden en ze gingen mee met de reis naar Wildemann. 

Later werd ook Bep lid, dat is zo’n 12 jaar geleden. Hadden ze iets met 
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wintersport? Nee, alleen met schaatsen, Jan schaatste bij de 

schaatsvereniging op de schaatsbaan in het stadspark en later in 

Kardinge, Mede door zijn werk had hij weinig tijd voor andere dingen. 

Ongeveer 9 jaar geleden toen het Zuidlaardermeer dicht gevroren was, 

schaatste hij met een vriend het rondje Zuidlaardermeer en zakte door 

het ijs, waar het water een meter diep was. Door de snelheid klapte hij 

met zijn gezicht op het ijs en raakte ernstig gewond aan zijn neus, zijn 

vriend haalde hulp, hij kwam zelf uit het water en schaatste verder en 

zakte weer door het ijs, toen in water van 2 meter diep waar hij niet 

alleen uitkwam en hulp kreeg van omstanders en naar het ziekenhuis 

werd gebracht. Daarna lukte het schaatsen niet meer, hij had problemen 

met zijn evenwicht en richtte zich op het fietsen. Vroeger met Bep en 

vrienden maakten ze lange tochten op de race fiets, ze trainden hiervoor 

bij dhr. Pakes, vrouwen op een race fiets was in die tijd nieuw. Jan 

vertelt dat hij 12 jaar geleden de Mont Ventoux beklommen heeft per 

fiets via de steile route vanaf  Bedoin, het was erg afzien en hoe hoger 

hoe lager de snelheid maar het meest beangstigende was de afdaling. Hij 

kon niet te hard remmen omdat de remblokjes dan te snel gingen slijten 

en was erg blij dat hij beneden was. De tijden veranderen en nu beklimt 

zijn kleinzoon de Mont Ventoux 3x achter elkaar. 

Nog wat trefwoorden:  

Kleur: Een verrassende vraag voor Jan, hij heeft niet direct een 

favoriete kleur, hij legt uit dat hij mede gezien zijn werk bij kleuren 

kiezen het doel van de kleur centraal stelt. Bijvoorbeeld bij het inrichten 

van een Bardancing koos hij voor felle kleuren, hij houdt van het 

zoeken van contrasten in kleuren. Bijvoorbeeld een basiskleur van 

gebroken wit met contrastkleuren erbij.  

Boeken: Hij houdt van literatuur, vooral romans. Bijvoorbeeld “ 

publieke werken” van Roseboom. Hij is lid van een boek bespreekclub 

in Assen waar ze per jaar 4 boeken bespreken. Hij heeft momenteel het 

boek “de bekeerlinge” van Stefan Hertmans op tafel liggen. Een boek in 

romanvorm wat gaat over de historie in de jaren 1000 van het 

christendom, de Joden en de Islam 
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Films: Ja, daar houdt hij van, maar niet van cowboys of thrillers, 

Gisteren zag hij op de televisie de film over Publieke Werken. Hij houdt 

van historische films bijvoorbeeld over de oorlogen.  

Huisdieren: Ze hebben altijd veel dieren gehad, mede dankzij Bep 

waren er vogels, honden, katten en geiten. Hij vertelt hoe Bep kan lezen 

en praten met een hondenpuppie . Ook vroeger in het ouderlijk huis 

groeide hij op met honden en konijnen. Jan’s voorkeur gaat uit naar een 

leuke hond.  

Huishouden: Jan bleef na zijn pensioen actief in het architecten werk, 

maar sinds een jaar of 2 is hij minder gaan werken en helpt mee in het 

huishouden, al zegt hij direct dat het niet zijn hobby is. Koken helemaal 

niet, hij doet het wel maar hoeft er van zichzelf geen specialist in te 

worden. 

Eten: Daar houdt hij wel van, voornamelijk van vis( logisch als je aan 

de haven bent opgegroeid en opa stuurman was op een sloep) Hij vertelt 

dat Bep goed is in het maken van lekkere ovenschotels, hij geniet 

hiervan met een glaasje wijn erbij.  

Bloemen: Hij heeft er nooit bij stilgestaan welke bloem hij leuk vindt, 

wederom noemt hij dat hij van contrasten houdt, in de tuin wijst hij een 

Vlijtig Liesje aan in felle paarse kleuren, ook houdt hij van lavendel en 

kan hij genieten van de Hollandse bollenvelden.  

Auto: De eerste auto was een blauwe VW kever, daarna kwamen de 

lease auto’s waarbij hij koos voor een voorwieldrive wagen, het merk 

deed er niet zoveel toe. Als laatste had hij een Subaru en is bij dit merk 

gebleven en houdt van een automaat.  

Snoep: Heeft hij niets mee, wel met jam.  

Orkaan Irma: vreselijk, doet hem terugdenken aan de watersnoodramp 

van 1953,  waarbij bij hen het water in de kamer tot 70 cm hoog stond 

en ze op de 1e etage moesten bivakkeren en nergens heen konden door 

de verschrikkelijke storm. Rampen, natuurgeweld blijft je pakken en 

heeft enorme impact. Hij vertelt ook herinnering aan de bosbranden in 
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Ermelo ongeveer 25 jaar geleden, die bijna niet 

te blussen waren en de grote zwarte vlakte 

daarna. Erg aangrijpend.  

Youri van Gelder: De Lord of the Rings, dit is 

geen familie verteld hij. Van Gelder is een 

Joodse naam maar hij kent verder de 

geschiedenis/ stamboom niet. Wel wat van Bep’s 

kant, zij schijnt van de Hugenoten af te stammen.  

Wat wil Jan de leden van de langlaufclub meegeven? Hij ziet dat de 

club langzaam aan het verouderen is, er komen geen jongeren bij, 

hoelang bestaat de club nog vraagt hij zich af. Hij en Bep doen actief 

mee met de skifit, hij vertelt dat hij de skifit te langzaam vond gaan en 

toen in de actieve club met Willem mee ging doen, maar de jaren gaan 

tellen en hij vraagt zich af hoe lang hij deze groep nog kan volhouden. 

Belangrijk is, dat het een gezellige groep mensen is, waar je leuke 

contacten op kan doen. Jammer vindt hij dat de locatie Wildemann niet 

altijd sneeuwzeker is, misschien denken aan reisje naar Oostenrijk? 

Wie wil Jan voordragen voor het volgende interview?  

Hij kiest voor Giny . Hij heeft diep respect voor haar en wil graag meer 

van haar horen.  

Nieuws:WWW.Langlaufclub.nl  

Hallo allen. 

Leden, die de website willen bezoeken hebben wellicht vernomen dat 

die niet in de lucht is. 

Aan de website wordt op het ogenblik hard gewerkt. Wij willen er een 

veilige en een leuke website van maken. Onze speerpunten zijn. 

Overzichtelijk, Duidelijk, Ledenvriendelijk. 

Als alles lukt, willen wij hem op de jaarvergadering presenteren, dus 

nog even geduld.       Ellie en Marjan 

http://www.langlaufclub/
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 Berichtje ontvangen van Dymphna 

 Hallo Ellie, 

 Hebben jullie nog meegekregen dat we in 
Wildemann een grote overstroming hebben 
gehad? 
Helaas zijn wij met onze tuin bij het hotel aan het 
water zeer getroffen en onze hele woning thuis 
stond ook tot kniehoogte in het water, we hebben 
een paar angstige uren gehad.. 
Ik heb er een paar foto’s bij gedaan van het hotel!   

 
Groeten Dymphna 

Met vriendelijke groet, 

Familie Udink 

 

(voor meer nieuws Harz overstroming Wildemann) 

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

Herfst aanbieding 

6 dagen \ 5 nachten  

5 x ontbijt 

5 x diner  

Welkomstdrankje 1 x 

koffie met appelgebak
           € 189,00 p.p.  

 Bel ons voor meer informatie : 0049-5323-961709                  

 Marty en Dymphna Udink    www.facebook.com/SpiegeltalerEck  
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Lidmaatschap Langlaufclub Zuidlaren 
 

Lidmaatschap per persoon 1 oktober 2017 t/m 30 september 2018 

Eénmalig inschrijfgeld  €   5,00 voor nieuwe leden 

Leden     € 25,00 contributie per jaar 

Informatie bij:  Grietje de Boer,        

    Greveling 39, 9654 PM Annerveenschekanaal 

Telefoon:    0598-491603 Email: grdeboer@home.nl 

Betalingen lidmaatschap: 

Ibannummer:  NL38 INGB 0000 4558 18 t.n.v. Langlaufclub Zuidlaren 

Abonnement Skifit  

€ 10,00 per seizoen contant afrekenen tijdens aanvang eerste skifit bij 

Ellie en Marjan 

Beëindiging lidmaatschap schriftelijk of per mail voor 1 

oktober 2017 bij:  Grietje de Boer,                                                            

    Greveling 39, 9654PM Annerveenschekanaal 

Telefoon:   0598-491603 Email: grdeboer@home.nl 

 LET OP! Het is weer zover,  

De penningmeester doet een beroep op u om de contributie voor het 

seizoen 2017/2018 te willen overmaken. 

Ons rekeningnummer is  

NL 38 INGB 000 4558 18   ten name van 

Langlaufclub Zuidlaren  Bark 21, 9606 RA 

Kropswolde.              

Wij rekenen op jullie medewerking,                                          

Namens het bestuur penningmeester: Frits Ronda 

mailto:grdeboer@home.nl
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       Prijslijst 

Lidmaatschap Langlaufclub Zuidlaren  € 25,00 per jaar 

Training         € 10,00 per seizoen 

Verhuur langlaufski’s & schoenen  

Leden  € 10,00 per dag excl. reisdagen p/p 

Niet leden € 15,00 per dag excl. reisdagen € 100.00 borg p/p 

Verhuur langlaufski’s & schoenen tijdens langlaufen in Zeegse: 

Leden   twee uur gratis langlaufen met begeleiding 

Niet leden  € 8,00 per twee uur langlaufen met begeleiding p/p 

Kinderen  € 5,00 per twee uur langlaufen met begeleiding p/p 

Onderhoud: 

Waxen  € 4,00 per paar,  maak hiervoor een afspraak met onze 

materiaalcommissie via info@langlaufclub.nl 
 

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

 

Reiscommissie:   

Grietje de Boer        Tel: 0598-491603  

Joke Dekens        Tel: 0592-481702  

 

Activiteitencommissie/skifit: 

Ellie Slagter  tel: 06-33744513 email: info@langlaufclub.nl 

Marjan Schaafsma tel. 06-21893742 

 

Redactie Clubkrant De Binding: 
Ellie Slagter  tel: 06-33744513  email: info@langlaufclub.nl 

Hanneke Huizing tel: 0592-271282   

Rie Sprik    tel: 050-5778119    

Website beheerders: 

Ellie Slagter  tel: 06-33744513 email: info@langlaufclub.nl 

Marjan Schaafsma tel: 06-21893742 

mailto:info@langlaufclub.nl
mailto:info@langlaufclub.nl
mailto:info@langlaufclub.nl
mailto:info@langlaufclub.nl
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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: 0592-271282  

E-mailadres:        huizinghanalof@home.nl 
 

Secretaris en Ledenadministratie:  

Grietje de Boer  

Greveling 39, 9654 PM  Annerveenschekanaal  Tel: 0598-491603 

E-mailadres:        grdeboer@home.nl 
 

Penningmeester  

Frits Ronda  

Bark 21, 9606 RA Kropswolde     Tel: 0598-325987  

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: 050-3080978  

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

Bestuurslid en materialen:  

Peter van den  Berg  

Stiel 9 9472WE Zuidlaren.       Tel: 050-4091907  

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 
 

 
 
 

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