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18 maart 2013 
Een beter slaapmutsje dan Nobel bestaat er 
niet! Vanmorgen door de wekker heen geslapen 
en 5 oproepen van Laurens gemist. Als ik 
eindelijk wakker schrik zie ik dat het al bijna 
kwart voor negen is. Een voorzichtige blik uit het 
raam laat een witte wereld zien. Brrrrrrrrr… 
 
Snel de kleren in en mijn bagage bij elkaar 
geraapt, vlieg ik naar beneden. Tijd om te 
denken aan mijn eerste solodag is er niet. Als ik 
beneden kom staat mijn ontbijt al klaar. Echt 
honger heb ik niet dus maar wat mee voor onderweg. Als ik aan de koffie zit komt Edu 
mijn geschiedenisleraar van gisteravond langs. Hij is extra vroeg opgestaan om mij uit te 
zwaaien Heel lief van hem. Hannie is ook al uit de veren en na een afscheidsknuffel stap 
ik op de fiets. Edu loopt een stuk met me mee om me het dorp uit te helpen. Als ik weer 
op de route zit neem ik ook afscheid van deze nieuwe vriend. 

 
De sneeuw maakt 
intussen plaats voor 
regen. Mijn regenpak is 
na twee weken goud 
waard. Het houdt alles 
tegen, regen, sneeuw, 
ijzel en wind. Vooral dat 
laatste is belangrijk. 
 
Ook vandaag is het weer 
niet om over naar huis te 
schrijven. Buiten dat het 
nat en guur is zal ik jullie 
daar niet verder mee 
belasten. 
 

Ondanks het feit dat ik Nick zijn humor mis moet ik zeggen dat het heel lekker is om zo 
in mijn eentje te genieten van al het schone om me heen. Af en toe stop ik om een mooi 
plaatje te schieten en dan gaat de reis weer verder. Ondanks de nattigheid schiet ik 
lekker op. Ik passeer enkele lieflijke dorpjes en verder is het landschap vlak en 
troosteloos. In de zomer lijkt het me hier prachtig. Vooral als ik het Lauwersmeer nader 
geniet ik met volle teugen. Dit moet een van de mooiste plekjes van Nederland zijn. Zo 
ver je kunt kijken natuurgebied, polder en wadden. Dan een enorme klim met veel 
gemeen vals plat en ik sta bovenop de dijk die me het Lauwersmeer over voert. Ik word 
stil van de prachtige natuur om me heen.  



 
 
Aan het einde van de dijk zie ik een haventje 
met de meest bijzondere boten die je je 
maar voor kunt stellen. In het bijgelegen 
restaurant stop ik even voor warme 
chocomel. Dat doet een mens goed. Weer 
helemaal bijgekomen stap ik daarna weer op 
de fiets voor de laatste loodjes. Of moet ik 
vandaag de laatste veertjes zeggen?  
Na Lauwersoog ‘duik’ ik omlaag langs het 
Lauwersmeer maar nu aan de andere kant. 
Wederom adembenemende mooie 
vergezichten. Het regent nog steeds maar 
door het mooie landschap is me dat nauwelijks opgevallen. Als ik om een uur of drie 
helemaal relaxed Zoutkamp nader begint zelfs het zonnetje te schijnen. Als ik het dorp 
in fiets zie ik ook hier een schattig klein haventje met prachtig gebouwde boten. 
Voordat ik op zoek ga naar mijn overnachtingsplaats, neem ik een kijkje in de haven en 
maak wat foto’s. Dit is puur genieten. Hier krijg je energie van. 

 
 
 



 
Rond vier uur kom ik 
helemaal ontspannen aan bij 
Marjet en Wessel. Wat een 
knus huisje ook hier weer. 
Helaas is Marjet niet 
helemaal lekker en ik voel 
me een beetje bezwaard 
dat ik ze met mijn bezoek 
lastig val. Maar ook hier 
weer zeer gastvrije 
Noorderlingen. Mijn 
voorstel om een ander 
plekje te zoeken wijzen ze 
dan ook resoluut van de 
hand. Ik ben van harte 

welkom en Wessel zal een heerlijk maal voor me bereiden. Om praktische redenen slaap 
ik wel bij zoon Marius en zijn vrouw Karin aan de overkant. Daar ga ik dus even 
kennismaken en mijn fiets alvast stallen. Dochter Jette loopt even met me mee naar de 
supermarkt voor wat kleine inkopen. Gezellig vertelt ze over haar school en hobby 
paardrijden. Wat een leuk kind. Veel succes aanstaande zaterdag Jette met je concours 
hippique! Ik zal voor je duimen! 

 
 
 



 
Het huis van Marius en Karin is zo gezellig en smaakvol ingericht dat ik denk aan een 
goede binnenhuisarchitect. Tot mijn verbazing hebben de twee het allemaal zelf 
bedacht en gemaakt. Super! Hier krijg ik inspiratie van. Oh wat heb ik plotseling veel 
ideeën voor thuis… Na een rondleiding door hun fantastische huis is het al weer tijd om 
terug naar de overkant te gaan waar mijn maaltijd geserveerd wordt. Wat word ik 
overal verwend. Tijdens het natafelen hoor ik dat Wessel een garnalenvisser is. Wat 
leer ik veel tijdens deze reis. En wat ontmoet ik bijzondere mensen steeds. Inmiddels 
weet ik precies hoe je garnalen vangt en belangrijker nog, waar ik op moet letten als ik 
ze koop. Nooit geweten hoe je kunt zien of mosselen en garnalen vers zijn. Nu weet ik 
het. Ik mag zelf een keertje mee gaan vissen op zee! Als ik niet met deze tocht bezig 
zou zijn, zou ik dus meteen morgen al op de boot stappen. Altijd al een keer willen doen, 
zeevissen. En nu kan dat gewoon.  
Marjet voelt meteen als een soulmate. Wat een krachtige vrouw, wat een positiviteit. 
Het werkt aanstekelijk! Wat een cadeautje weer deze ontmoeting. Om een uur of acht 
verhuis ik weer naar de overkant. Ook hier weer leerzame verhalen en gezelligheid in 
een wel heel knus huis. We spreken zelfs af om in de vakantie van woning te ruilen. 
Kunnen zij kennismaken met ons schoone Limburg en wij genieten van dit prachtige 
havenplaatsje en een cursus zeevissen. 
Ik besef dat ik mijn huiswerk nog moet maken en neem met tegenzin afscheid van deze 
wondere wereld van vissers en binnenhuisarchitecten. 

   De garnalenkotter van Wessel! 
 



Vandaag hou ik zowaar energie over aan het einde van de dag. Vannacht zal ik dromen 
over boten en zeevissen. Ahoi! 
 
Naschrift 
In mei 2016 krijg ik het verdrietige nieuws dat Marjet Ockels is overleden aan de 
gevolgen van de slopende ziekte die we samen delen. Ik ben er kapot van! Marjet bleek 
een echte vriendin te zijn en we hebben dan ook over en weer veel met elkaar gebeld. 
Op 19 mei 2016 hebben Laurens en ik in Zoutkamp afscheid genomen van deze prachtige, 
sterke vrouw. We zullen haar missen! 
 

 
19 mei 2016, een trieste dag in Zoutkamp… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


