
63. Van Erm nao Rieek! 
 
23 maart 2013 
Ik heb heerlijk geslapen. Zelfs het getrappel van de paarden in het aangrenzende 
gebouw heb ik niet gehoord. Als ik wakker word hoor ik hoe de storm rondom het huis 
giert. Harm voegt er nog aan toe dat de gevoelstemperatuur rond de -15 graden ligt. Ik 
zie erg op tegen de dag. Heb ontzag voor dit indrukwekkende gebeuren buiten. Je krijgt 
respect voor de natuur en haar krachten. Dit gaat ons mensen te boven. 
 

Het gezellige straatje waar Lammie en Harm wonen. 
 
Ik bedank Lammie en Harm voor hun gastvrijheid en wens Lammie veel sterkte voor de 
komende tijd. 
 
Dan zit ik weer op de fiets. Zo koud is het nog niet geweest… Gruwelijk koud. Een zware 
Oostenwind, windkracht 7. Ik kan het stuur van mijn fiets niet rechthouden. De wind die 
mij vanaf de zijkant bijna van de fiets blaast, zorgt er voor dat mijn voorwiel 
voortdurend naar links klapt. Ik moet opletten dat ik niet in de naastgelegen gracht 
fiets.  



 

 
Lekker warme chocomel en een donatie van Mark! 
 
 
Dan eindelijk wat beschutting van bomen. Maar dat vind ik niet lang prettig. Door de 
wind zijn er enorm veel bomen omgewaaid. Die liggen her en der verspreid over het 
fietspad. Net als ik denk dat ik vandaag in dienst van Staatsbosbeheer ben en al ‘tig’ 
bomen geruimd heb, valt er net achter mijn fiets een grote berk. Ik schrik me 
wezenloos. Dan toch maar de wijze woorden van Servaas in gedachten houden en de 
veilige route gaan fietsen. Ik neem de eerste afslag naar het volgende dorp en fiets dan 
weliswaar langs een minder rustige maar wel veilige weg naar Coevorden. Daar 
aangekomen wil ik iets zoeken om warm te worden en koffie te drinken. Maar de drukte, 
de mensenmassa en het verkeer overvallen me zo na de rust van de afgelopen weken, dat 
ik besluit om door te gaan. Hier langs de weg, met de wind van achter, vlieg ik vooruit. 
Dat gaat lekker! Als het de hele reis zo was gegaan, had ik maar twee weken nodig 
gehad. 
 
Om twee uur arriveer ik al in Gramsbergen. Daar drink ik een lekker hete kop 
chocolademelk en vertrek voor de laatste kilometers. De jongeman die achter de bar 
staat bij de Olde Woage, Mark Vos, doneert zelfs nog enkele euro’s. Dank je wel Mark! 
 
 



 
De laatste kilometers gaan weer door vlak gebied en het kost me moeite mijn fiets op 
het fietspad te houden. Als ik arriveer bij de Zwieseborg blijkt de receptie gesloten. Ik 
informeer bij het restaurant waar ik moet zijn. Zij zijn op de hoogte van mijn komst en 
een aardige jongedame Nienke sjouwt direct mijn zware bagage naar de kamer waar ik 
zal slapen. 
Zijn er nog superlatieven die ik niet gebruikt heb? Mijn God, waar verdien ik dit aan? 
Alles is perfect geregeld, ik hoef niets te doen, alles wordt voor me gedaan. In de tijd 
dat ik een hete douche neem zorgt de kok voor koffie. Na de douche bel ik Henk van 
Wel die het idee opperde me hier te laten overnachten. Hij komt kennismaken en 
gezellig drinken we samen koffie in het restaurant. Ik vertel hem over mijn actie die 
inmiddels al lang niet meer van mij is maar van heel Grubbenvorst. Zoals iedereen 
reageert ook hij met bewondering… Ik word er bijna verlegen van. Voor mij is er niets 
maar dan ook niets speciaal aan mijn verhaal. Het is gewoon mijn leven en daar moet je 
het mee doen. De dingen die op je pad komen horen bij je en daar moet je mee zien te 
dealen. Daarnaast is mijn lijfspreuk: ‘Life, isn’t waiting for the storm to pass, it’s 
learning to dance in the rain!’ 

Op het water heeft zich een dikke laag ijs gevormd… 
 
 
 
 



 
Henk vertelt over zijn werk voor het ziekenhuis Hardenberg en Borstkanker Vereniging 
Nederland. Wat een interessante kennismaking weer en wat een betrokken man. Als hij 
hoort dat Laurens inmiddels te voet onderweg is vanaf station Hardenberg, stapt hij 
direct in de auto om hem op te halen. Even later komt hij terug met een totaal 
verkleumde Laurens. Henk neemt afscheid en belooft dat we contact zullen houden. Als 
Laurens zijn bagage kwijt is en ons onderkomen heeft bewonderd, gaan we lekker samen 
eten in het restaurant. Nienke rent weer van de een naar de ander en doet enorm haar 
best het iedereen naar de zin te maken. Ook de kok heeft een topdag! Al het personeel 
is overigens zeer attent en behulpzaam. Als we bijna klaar zijn met eten stapt Henk 
weer binnen. Hij wou nog even informeren of alles wel naar wens was. De schat! 

 
 
 
 
 
Mijn ‘optrekje’ voor de nacht! 
 
 
 
 

 
 
Nu genieten we 
lekker van onze 
fantastische kamer 
en het feit dat we na 
een eenzame week 
weer bij elkaar zijn. 
Morgen ‘lekker’ 
samen fietsen. 
 
 
Truste, 
Marlies 


