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Mijn gasthuis in Woldendorp was pure verwennerij. Wat ben ik in de watten gelegd. Een 
mooie slaapkamer, lekker eten en een reuze gezellige avond. Bij Martin en Renee was het 
goed toeven. Heerlijk geslapen ook tot half negen. De ontbijttafel is al gedekt als ik 
opsta, voor mijn gevoel voor 10 personen. Martin heeft, ongelooflijk, voor mij een 
lunchpakket gemaakt. Een hele boodschappentas vol. Verse broodjes met gebakken ei en 
ham, een berg fruit, melk, appelsap en een paar reserve boterhammen. Hoe moet ik dat 
op krijgen? Onder het eten wil hij me nog een of ander gezond goedje aansmeren. 
Watergruwel met gort?!? Als ik het spul al zie in zijn kommetje ‘gruw’ ik er van. Het spul 
schijnt wel te helpen want Martin ziet er meer dan gezond uit, haha. 
 
Het is bijna jammer hier weer weg te 
gaan. Waar kun je het nu beter krijgen 
dan bij het (ex)burgemeesterspaar van 
Schiermonnikoog? Lieve Renee en 
Martin het was reuze gezellig en ik zal 
de humor van Martin missen. 
 
Als ik klaar ben voor vertrek word ik 
netjes het dorp uitgeloodst door Renee. 
Totdat ik weer op de goede weg zit en 
we afscheid nemen. Heel fijn om zulke 
lieve mensen te ontmoeten na mijn 
avontuur in Uithuizen. 
 



Het is ijskoud maar de wind heeft zijn strijd opgegeven. Is er eindelijk achter dat ik 
niet klein te krijgen ben. Het zonnetje schijnt als ik door het laatste verlaten stukje 
Groningen fiets. Ik fiets richting Hongerige Wolf. Waar ik gisteren nog dacht daar 
doorheen te fietsen ben ik door het verhaal van Martin wijselijk van gedachten 
veranderd. Een aantal jaren geleden schijnt een man in Hongerige Wolf zijn vrouw in 
mootjes gehakt te hebben, waarna zij in beton gestort werd. De nieuwe bewoners van 
het huis kwamen er bij uit. De vreedzame echtgenoot had haar jaren daarvoor 
opgegeven als vermist. Haar fiets werd gevonden bij het station van Winschoten. In de 
tussentijd schreef manlief een boek ‘woensdag gehaktdag’. Dat geloof je toch niet. In 
ieder geval gaat het gerucht dat de geest van de vrouw nog altijd rondwaart en geen 

rust kan vinden… 
Alle reden voor mij om 
maar een afslag eerder 
te nemen. Via mooie 
dorpjes fiets ik lekker 
verder. In 
Finsterwolde vallen er 
wat verdwaalde 
sneeuwvlokken. Maar 
niets kan mij deren 
vandaag. Buiten dat 
het ijzig koud is geniet 
ik van al het mooie om 
me heen. Ik schiet 
heerlijk op nu de wind 
zich koest houdt. Ik 
moet lachen als ik in 

het plaatsje Klein Ulsda kom. Welgeteld tien huisjes en twee privéclubs. Die zullen het 
druk hebben. 
 
Van daaruit kom ik in Oudeschans. 
Wat een prachtig pittoresk 
dorpje. Er staat een kanon gericht 
op… Jullie begrijpen het wel.  
 
Wat is dit heerlijk fietsen. Het 
vlakke landschap heeft 
plaatsgemaakt voor 
schilderachtige dorpjes en bosrijk 
gebied. Onderweg geniet ik nog 
van de enorme maaltijd die ik 
meegekregen heb. Stoppen om 
ergens te eten hoef ik vandaag 
niet. 
 



Veel sneller dan verwacht zie ik het bordje Vlagtwedde al verschijnen. Niet te geloven! 
Waar ik gisteren over dezelfde afstand zes uur deed ben ik vandaag na vier uur fietsen 
al op de plaats van bestemming. Dit is een heel ander Groningen dan ik tot nu toe heb 
gezien. Wat een mooi landschap. Dit moet een van de mooiste plekjes van Nederland 
zijn. Ik fiets helemaal door het natuurgebied naar de van Bommelhoeve. Een waar 
paradijs. Jammer dat ik het niet met iemand kan delen. Gelukkig heb ik mijn camera om 
het vast te leggen. Een oase van rust en een zeer charmante herberg. Ik ben er stil van. 
Wat een mooi plekje. Ook hier weer jammer dat ik morgen verder moet.  
De eigenaar Cees en zijn lieve vrouw heten me van harte welkom en helpen met het 
stallen van de fiets en de bagage. Dan drinken we een heerlijk kopje koffie en ik vertel 
mijn verhaal. Ze bieden me zelfs aan om buiten in de jacuzzi te gaan. Lijkt me heerlijk 
als het buiten wat warmer is maar niet bij enkele graden vorst. Ik kies voor een lekker 
hete douche 
binnen. Om zes 
uur word ik door 
Piet Blauw 
opgehaald om te 
gaan eten. Ook 
Piet is een 
vriend van 
Servaas die dit 
plekje voor me 
geregeld heeft. 
En nu nog uit 
gaan eten, het 
moet niet 
gekker worden… 
Op deze manier 
wil ik wel blijven 
fietsen! 
 
 
   De heerlijke tuinkamer bij mijn gastadres in Vlagtwedde. 
 
 
 



 
De tuin 
 
 
 

 
 
 
Een heerlijke zithoek met 
houtkachel… 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Mijn gastheer kwam net aanfietsen toen ik het erf opreed. 
 
Al met al een heerlijke koude dag, waar wel het zonnetje me vergezelde en de wind op 
zijn lauweren ruste. Van Martijn kreeg ik het weerbericht voor de komende dagen. Maar 
voor nu kan mijn humeur niet stuk. Morgen zien we wel verder! 
 
Fijne avond allemaal en smakelijk! 
 
Marlies 
 


