
 
 
 
60. Een heftige dag naar Woldendorp 
 
20 maart 2013 
Toen ik gisteravond na 
het schrijven van mijn 
blog naar het 
overnachtingsadres 
fietste raakte ik 
natuurlijk de weg kwijt. 
Het was al donker en dan 
ben ik stekenblind. Om 
kwart over acht was ik op 
de plaats van 
bestemming. Er is 
niemand te zien dus ik 
begeef me naar mijn 
kamer. Aan de folders op 
het nachtkastje te zien, 
slaap ik bij Jehova’s Getuigen. Die had ik nog niet gehad… Schijnbaar vieren ze hun eigen 
feestje want de rest van de avond zie ik niemand meer. Een eenzame avond dus na deze 
vermoeiende dag. Ik mis thuis! 
 
Als ik vanmorgen op sta is de heer des huizes er ook al. Het ontbijt staat klaar. Na het 
eten wil ik afrekenen. Helaas heb ik geen handgeld meer. Pinnen of geld overmaken kan 
niet. Er zit niets anders op dan maar weer eerst naar het dorp te fietsen en een bank te 
zoeken. Het is ijskoud, hoe kan het ook anders met deze flinke Oostenwind. Als ik terug 
kom uit het dorp, betaal ik en stap op de fiets. Ik moet vandaag nog een heel groot stuk 
tegen de wind in eer ik afdaal naar Woldendorp. 
 
Helaas heeft het stopcontact in Uithuizen niet gewerkt want mijn accu is niet 
opgeladen. Ik baal hier enorm van want met deze straffe wind kan ik onmogelijk dat hele 
stuk fietsen. Mijn arme benen krijgen het te verduren vandaag. Maar, verstand op nul en 
fietsen maar. Een paar kilometer buiten Uithuizen wordt de weg geblokkeerd door een 
trekker en een kraanwagen. Ik kan er niet langs. De heren zijn de beek aan het 
leeghalen en zijn niet van plan me door te laten! Over twee uur zijn ze klaar! Ik word er 
zo langzamerhand wanhopig van. Het is ijskoud en hier twee uur wachten ga ik niet 
redden. Als ik na een hele tijd wachten op het punt sta het thuisfront te bellen dat ik 
NU naar huis wil, is een van de mannen bereidt me door de greppel verder te helpen. Het 
huilen staat me inmiddels nader dan het lachen. Een erger scenario dan vandaag bestaat 
er volgens mij niet… Wel dus! Na vijf kilometer loopt de ketting van mijn fiets. Geen 
mens te bekennen dus ik moet het zelf proberen te verhelpen. Na een half uur zit ik 



helemaal onder het smeer maar mijn ketting ligt er weer op. Weer iets geleerd! Ik ben 
trots op mezelf. 

 Eindelijk weer richting bebouwde kom… 
 
 
Eindelijk kan ik mijn reis voortzetten. Ik besluit de kust te laten voor wat die is en 
binnendoor verder te gaan. De wind is in dit poldergebied net zo hard als aan de kust. Ik 
heb me voorgenomen in Appingedam te stoppen voor een lange pauze. Warm worden, een 
wasbeurt, uitrusten en eten… Foto’s maak ik niet vandaag. Ik hoef hier geen 
herinneringen aan te hebben! 
 
In Appingedam vind ik een croissanterie The Fifties waar ik warm onthaald word door 
Harmanna en Franklin. Ik mag mijn accu opladen al zal de tijd te kort zijn om hem 
volledig op te laden. Een heerlijke kop soep en tosti brengen weer leven in me. Als ik 
over mijn avonturen van vandaag vertel schiet Harmanna helemaal vol. De lieverd! 



Na een uurtje ben ik helemaal bijgekomen en durf mijn tocht voort te zetten. Ik hoef 
de heerlijke lunch niet af te rekenen en krijg zelfs iets lekkers mee voor onderweg. 
Hier wil ik wel een foto van maken. 

 
Mijn reddende engel Harmanna! 
 
Ze wijzen me de goede richting naar Woldendorp en we nemen afscheid. Het is nog 
ongeveer 20 kilometer. Een paar kilometer lukt dat met de accu maar dan is die weer 
leeg en sta ik er alleen voor. Ik moet de weg volgen door een industriegebied. Kilometers 
industrie en verlatenheid. Na een laatste flinke klim, net als ik me begin af te vragen of 
Woldendorp wel bestaat zie ik in de verte een dorpje verschijnen. En ja hoor, een 
plaatsnamenbord bevestigt dat ik op de goede weg zit. Woldendorp nog 5 kilometer! 
Als ik in het dorp aan een aardige mevrouw de weg vraag naar mijn slaapplekje stopt er 
een auto voor me. Het is mijn gastheer Martin die nog even een boodschap moet doen. 
Ik hoef nog maar één straatje door en dan ben ik er. Ik ben geloof ik nog nooit zo blij 
geweest dat ik mijn bestemming heb bereikt. Heel hartelijk word ik ontvangen door de 
vrouw des huizes Renee. Het is er warm, gezellig en de koffie staat klaar. Heerlijk! 
Mijn bagage wordt uitgeladen, de fiets gestald. Ik krijg een rondleiding door het huis en 
dan gaan we eten. Lekker!  
 
 
 



 
 

 De gastheer Martin Zijlstra en vrouw Renee in Woldendorp.  
 
Martin was 12,5 jaar burgemeester van Termunten en een tijd lang waarnemend 
burgemeester van Schiermonnikoog. 
Op 10 december 2014 is ook Martin net als Servaas en Marjet ons ontvallen aan 
de vreselijke ziekte! 
Hij heeft ruim twaalf jaar in de Tweede Kamer gezeten voor de Partij van de 
Arbeid, net als Servaas. 

 
 
Nu schrijf ik mijn verhaal en ben blij dat deze loodzware dag er op zit. Morgen richting 
Vlagtwedde. Weer een hele trip met een stukje tegen de Oostenwind in maar dan gaat 
het inderdaad zuidwaarts. Voor mij kan de Noordoostenwind dan niet hard genoeg 
blazen. 
Slaap lekker allemaal, dat doe ik beslist ook! 


