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tel. 05945 - 18360
b.g.g. 05945 - 12858

Voor al Uw autoschade
Schaderegeling met de vezekering.
Eigen ophaaldienst.
Voor vervangende auto kunnen wij zorgen.
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Trainlllilsschema
t

voor de periode van9a

ri1 t

m

10

un1.

hersteloop 12 km
1O/ /" 3 kn i-nlopen Bx /n00 m pauze, s 200m 3km uitlopen.
11/ I, duurloop 10 km met hierin 1x 6min. versnel]en.
12//r 3 km inlopen /*x 1000m, pauze 5OOm 3 kn uitlopen.
13/1, duurloop 12 km , hi-erin /*x 500m versnellen
1 1,/ /, duurloop 1 Bkm.
15//' training Nienoord
9/1.

16/
17

t herstelloop

/ /-

1B/

tr

1

2km

duurloop 15kn, hi-erin -ix

ZO min.

versnellen

rus tdag

19//- rustige duurloop 1 2km
20/lr rustdag of veel rek-en strekoefeningen

//, à marathon Gieterveen
22/ /- training Nienoord
21

,

:

23//2/r/ /r
25 / lr
26/ /,

È

herstelloop 12km
3km inlopen, 8x /*O0m, pauze 200m + 5x 200n pauze 100n 3km uitlopen.
duurloop 12 km
i Okm 1oop, hierin 1x I .2. 3 en4 min versnellen.pauze 2 nin.
27 / /' .3 km inlopen r 5x 1000m, pauze 5 00n
daarna 3kn uitlopen
28 / /, duurloop I 5kn
29/ lr Training Nienoord
herstelloop 12 km
3kn inlopen, 10x dOOm, pavze 2OOm daarna 3 km uitlopen
rustige duurloop 1 Bkm
3kn inlopenrdx 1500m pauze 500m, 3km uitlopen
/r/ 5 en 5/5 estafetteloop vanuit Wageningen
6/s Training Norg

30//r
1/5
2/5
3/5

7/5 herstelloop 1Z

km

B/5 3km inlopenrl2x d00m, pauze 2O0m daarna 3kn uitlopen

e/5 duurloop 15km, hierin 2x 6min. versnellen
10/5 iomin. inlopen, 15x lmin.versnellenrpauze 1nin. 20 min.uitlopen.
11/5 lkm i-n1open, Coopertest (lZ min. ) 3t * uitlopen
12/ 5 du.urloop l Bkm
13/5 training

Nienoorcl
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11./5

lrerstel. loop 12kn

15/5 3kn inlopen, 6x 1000m pavze 500n en 3kn uitlopen
16/s duurloop 15kn

È

tt /s duurloop lBkmrhierin 2x 15min. versnel-l-en(vrij hoog tempo)
18/5 Irer:stel-loop 12

km

tg/5 duurloop 22kn
20/5 tra-inlng liienoord.

zt/5 herstelloop 12 km
22/5 rustdag
23/5 duurloop l5kmrhierin

1x 15min. versnellen
zt/ 5 rustdag of rustige loop met veel oefeningen
zs/5 0t en Sienloop te Roden
26/s à marathon Klazienaveen.
zt/5 training Nienoord
28/5 L/n 1 juni herstelweek,dagelijks
in een vrij rustig tempo
2/6 duurloop 18 km
3/6 training Bakkeveen

tussen de 10 en 15km lopen

t-/6 herstelloop 12kn Dauze
Z
12
/.
6min.versn. 20rnin uitlopel
10min.
inlopen,
hierrra
1
2
5
5/6
3
6/6 duurloop 1 5kn
t/6 3km inlopen,6x -lO00m versnellenrpauze 500mr 3km uitlopen
8/6 herstelloop 1 2km

e/6 duurloop 1 Bkm
1o/6 traini-ng ltrienoord.

Wedstrijdkalender DISTRIKT
ZO

wo

vr
za

za
ma
ma

za
ZO
da

N00RD

APRIL
O8-ZTErn wegweristrl j

KNAU

d
1i deltaloop 2 - 12kn
13 sportshoploop
1l+ uurloop
1 /. sen/vet/j un
baanvedstrij d
16 veldloop
16 sen/AB jun
baanwedstrijd
21 à rnarathon Gleterveen
22 sen/AB jun
baanwedstrijd
28 10 engelse mijlen
DE
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Aquilo
GVAV

llinschoten
Groningen
l'{inschoten
Drachten
Steenwij k
Paasloo

mpala
Strart
Start '78
}lorror
Sneek
st.Oostremoer Gieterveen
Groningen
GVAV
s.v Friesfand Ried
f

-1,-

G

ao

.1

ZO

)a

ma

30

ma

3O

ma

3O

ma

3O

ma

30

baanwedstrij 11
Jahn I1
Stadskanaal
1 " competitleuecls trij d ARGO Groningen

CD j un. /pup.
AB j un.
sen/AB j un.
CD jun/pup.

baanr,redstrijcl
baanwedstrijd
9, Bkm stratenloop
5 krn stratenloop
trimloop Zà-1 5Un

Fivel-streek DelfzijI
De Sperwers Emmen
De Sprinter IiÍeppe1

GVAV
Aquillo

Groniingen
Oude-Pekela

MEI.

P

za /, , 5estafetteloop l,trageningen
za5
CD jun/ pup.
1 "competitiewedstrijd
Drachten
za5
CD/ iun/pup.
1 "conpetitiewedstrijd
Emmen
za5
1 Okm loop
A. C. Coevorden Coevorden
zo6
veteranen
1 "competitieweds.
di
B
stratenloop {-daagse
}'ieppel
za 12 Dwingelo
20km r+egwedstrijd AVD GAAT NfET DOOR! ! ! ! !
za 12
Parkstadloop
SV Veendam Veendam
za 12 Bolsward - tdorkum -Bolsward (10 en 21K1,.Í
Bolsward
di 15
(2 ) stratenloop {-daagse
Meppel
za 19
SV.Veendam Veendam
$ marathon
za 19 Berg tot Berg race
l,íageningen
za 19 cD jun/pup 2"comp.wedstrijd Lionitas
Leeuwarden
za 19 cD jun/pup
2"comp.ned.strijd Aquillo
stadskanaal
zo 20 seni-oren
l "comp.wedstrijd
di 22
(3 ) stratenloop d-daagse
Meppel
vr 25 10km S ratenloop 0t en Sien
Argo
Roden
vr 25 1 Okm stratenloop
start 78
Oldeuarkt
za 26
È marathon + 1 Okm De Spervers Kl-azienaveen
za/zo 26/zl sen/AB jun Noordelijk kamp. gez.ver.
Groningen
di 29
(/n)stratenloop {-daagse
Meppel
'

JUI{T.
za

È marathonr5 en 10kn HAC
8kn wegwedstrijd Horror
10r8km wegwedstr. Aquillo
25kn wegwedstrijd AAC 61

2

di
wo

6

za

9

za
za

9

zo

'10

AB jun.

zo

-10

veteranen

9

CD
CD

jun/pup
jun/pup

3" eonp.wedstrijd Argo
3" conp.wedstrijd Horror
Coupe Bouwfonds AAC 61
2" comp.t edstrijd
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Ge e s

brug

Sneek
Oude Pekela
As

sen

Groningen
Sne ek
As

E

sen

Jaarverslag
Bpricht i

1989 van Looogroep lrlienoord.

van de Loop

Nienoord

Ap 23 september 19Ag kornt tijdens de algemene ledenverqaderinq
de eventuele opriehting van een cfficiele
vereniqinq aan de
orde. Deze vereniging zou dan ook lid moeten worden van de
K. N. A. U.

Anko oddinqr Boele de tJind, Jan Hovinga en Jans trleyboom
stellen zich beschikbaar onr de mogelijkheden van een atleliekvereniging te onderzoeken. Na veel informatie inqewonnen te
hebben en diverse keren verqaderen is het voorlopiQ bestuur
klaar om oF 27 januari 1999 een algerflene ledenvergaderinq uit
te sehrijven. op deze vergadering worden de leden inqelieht
t}vet^ o.a. de kontributie, het logo en de eluhkreuren en verder
over de v(}(fr- en naderen van een loopgroep. De ongeveer es
aanerezigen geven à.àn het eind van de avond het bestuur de
opdraeht een veFeniging op te riehten.
De Loopqr^oep Nienosrd is qeboren.
Samenqt elI inÍr varr h et bestuur

vcrarzitter
Anks 0dding
gecretaris
: Jans lrleyboom
penningmeester : Jan Hovinqa
wedstrijdseer. : Jelly Land
lid
t Boele de l.lind
=

K.N.A.U.-lid

worden

Het bestuur ginq hierna hard aan het werk. op z april lggg
wordt het bestuur uitgenodigd bij de notaris vocrr het
ondertekenen van de statuten, waarna de Loopgroep Nienoord
officieel een atletiekvereniqinq is.
Daarna volqt het aanmerden bij de Kamer ven Koophandel in
Groninqen. De Loopgroep Nienoord wc.rdt ingesehreven onder
nummer aSA6O.
De vol§ende stap was om met de statuten en met de insehrijving
bij de Kamer van Koophandel in de hand bij de K.N.A.U. het
lidmaatsehap a.an te vreqen. op 6 juni lgag wordt de Loopqroep
Nienoord aangenomen als lid van de K.N.A.u. onder lidnummer
517. De wedstrijdkledinq (grcene broek en wit shirt met zwarte
logo) wordt ook goedgekeurd.
Verqaderinqen

Het bestuur verqadert een keer per maand. rn het beqin bij
toerbeurt bij een van de bestuursleden thuis, maar sinds kort
in het elubhuis, te r.leten de kantine van de trlidqet Golfbaan in

Nienoord
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AUTO M O B I E L-CARAVANBED RIJF
EGB
TS
NIETAP-LEEK

B.V.

Caravans:

=flffi=!fri=

!

Hot bedrijí voor uw komplete AUTO/CARAVAN-SERVICE

BEHANG, VERF, TAPIJT en OUBBELE BEGLAZING

_
SCHADE-REPARATIES
_ ACCESSOIRES/ONDERDELEN
_ SHELL-SERVICE
OCCASIONS

Troelstralaan 197, Assen
J-P. Santeweg 31, NietaP
Bentheimerst r aat 52. Coevorden

Automoblelen:

rrr*1r*r*fllliiliKttel

I

Tel. 0594.5-12464

op uitstekend af...

'n'Wedloop met 10 hindernissen: horden loop ! Volmaakt
van stijl, een klasse op zichzelf is de kledingkollektie
bij ons. Het cijf,er 10 (van u itstekend) past bij
lf'

.,,,r1{l

ilr

iliilllll

'

llllllilliltlIr

i

ililrllilililllllllilll

zo'n assortiment

!

llttrrr

ilIïiilillllllill

)AtI

IY1ODE

BOVENEIND 17, LEEK, TEL. 05945.13210

{

11

@

il
1

99

{<

+(

* Uitstekende bediening.
* ,,Voor de deur', parkeren

.

+

Oók eksklusieve gerechten

Daqehjks geopend
O<tk op zon- en íeestdaeen.

OTTENS - LEEK
L-and- en fu inbouwartikelen

Gereedschappen .lJzerwaren

)

Dakbedèkking
Klompen

I

Lederwaren
Touw

SPECTALTST VOOR VAKMAH EN DOE-HET-ZELVER

zuivelhuis Henk & Martin Smit

TOLEEqTERSTRAATS9

voordeel service kwoliteit

speciolist en in:

TAPIJTEN

VAN DUINEN

GORDIJ NE N

TAPTJT-

Euroweg 4tr - 9351 EN t-€€k
- 18079

Élefoon 05945

TELEFOON 12'195

V IN Y

\

L-LINOLEUM

ZO NWERINGE N

ACEOU NTANTSKANTOOR DI ERTENS
Accountant-Ad m ni stratieconsu lent
Belastingconsulent - Ud NOI/AA
i

Ad mi nistrati e-j aarreken i n g en
Belasti ngaangiften, enz.
Midwolderueg 66, 9351 PT l-eek, Telefoon 05945-12325
Í

.a=

leekster Zoder- en Gereedschopshui

:

Goluenop hunstgras

{ror[rtun
te[.0594513120
I

Caf é-Bar-Restaurant-Slijterij

,.r..

DUURT VAN DIJK

expl. Harry en Ytie v. d. Heide
De Dam 2
9351 AM Leek, tei.05945-12343

SLEUTELSPECIALIST
Tolberterstraat

?

- Irek - Telefoon 0í94í12726

Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden - Bestr\igmgsmiddelen
Schaatsen - I\rin- en Timmergereedechap
Hengelsport - Vogelzade9 eu benodigdbede-n
Ook voo? onderhoudèn en slijpen v8n grasmachines

Ledenbestand

Het ledental bij de start van de vereniginq kas ongeveer 25.
Thans is het ledental onqeveer 46 en er is goede hoop dat we
binnenkcrrt nog een aantal leden kunnen beqroeten via de

woensdaqgroeF-

Finaneien

(soons<:rinq)

Finaneiele problemen heeft de club dit jaar nog niet
Dit mede dankzij onze sponsor fa. Floorkett te Torhert.

gekend

Clubblad tde Droavert

Het bestuur heeft in e,en vrij
korte tijd
een mooi crubblad
kunnen samenstellen dat er verzorgd uitzietHet elubblad
wordt samenge=;teld door Anko, Boele en Jelly.
sinds kort
hebben ze hierbij noq veFsterking gekregen van Ad van Es, die
de eoordinatie voor zijn rekening neemt.
De bedoeling is dat het brad niet te veel kosten met zich mee
brengt. sinds kort hebben we voldoende adverteerders, zodat
ons blad voorlopiq kostenvrij uitgeqeven kan rsorden.
Kledinq

De verkoop van onze clubktedinq
is goed geweest. Het
aangehaffen van looppakken stuit steeds rrreer op moeilijkhedenToch hoopt het het begtuur hierover binnenkort nieuwe
medederingen te kunnen doen. Even waehten dus met het kopen
van een nieuw pakTechnisehe zaken
Bver de eerste periode van ons bestaan kunnen lte een positieve
balans opmaken, dit mede door de kundige leiding van Boele de
l.lind- vooral onze toplopers Gjalt rerpstra en Hàns Top hehben
er toe bijqedraqen dat de Loopgroep Nienoord nu al veel
bekendheid qeniet. Reqelmatig haalden de atleten, Grn daarmee
dus ook de LoopqFoep, de krant met mooie prestaties.
Diverse wedstrijden zijn gezamenlijk gelopen, zodat de naam
Loopgroep Nienoord aI
snel
bekend werd bij
andere
i
vereiri q inqen.
De trainingen worden altijd
goed bezoeht- Het aantal keren dat
er getraind kan worden is momenteel al vier keer in de week:
* Speeiaal voot^ beginners is er woensdagmclrgen van IO.OO tot
11-OO uur eeri trimuurtje onder leiding van Boele de tlind.
Daar doen c'p dit moment zo,n 15 personen aan mee, r.raarvan
veren vo.=r het eerst beziq zijn met trinrmen. Dit
trimuurt je is een gL-.'ede aanvul l inq .,p de andere
DE
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ffiogelijkheden om te trainen+ Onder leiding van Anko Odding en
. Jan Hovinqa
w,:rdt op zaterdag vanaf 9- OO uur qetraind- Verheugend is
dat ook deze groep steeds groter wc,r-dt
* In overleg rnet Boe1e de Wind is er dinsdaqavond de
moqelijkheid orn baantraininqen te doen. Dit is voor de
snelle jongens./meisjeg of hen d.ie meer <:p het kortere werk
willen trainen.
'* De zondaggroep is vrij stahiel; elke zondag zi jn er zo'n
20 atleten aanwezig. In een lekker sfeertje wordt er
pittiq getraind. Op de eerste zondag van de maand zijn er
uitstapjes nàar Norq, Bakk-eveen en de Zuurse duinen vtror
het zware werk. Na afloop wordt er dan bij koffiehuis 'Bos
en Duint in Steenbergen noq even qezelliq gepraat en daar
hsort koffie en natuurlijk een heerlijk stuk appeltaart
bi j.
§IplLassrd

Het bestuur is over het afqelopen jaar voor wat betref,t de
sportprestaties
en de gehele ontwikkelinq van onze jonge
vereniqinq niet ontevreden.
Het bestuur wil een beroep doen op de leden oro zieh op te
qeven voor een kursus voor jurylid.
l,Ianneer onze vereniqinq
zelf wedstrijden qaat orqaniseren, zullen we op den duur ook
voor juryleden moeten zorgen.
Verder zullen tte inhaken op de landelijke aktie: tBlessures,
maak er qeen sport van. t
voorzitter:
secretaris:

Flnko Bddinq

Jans

lrÍeyboom
I

i
\r

\

eeshal
JanduHind
De Dam 32, Leek, tel. 1G560.

IIrn 1a;lgste en laatste Leekster IJenteloop

?

De speaker nodigde^ons vriendelijk uit z, ch naar de
start te begeven. Daar stonden wé d"an. Nog redelijk
oksel-fris en allemaal met nog van die enge wltte benen.
Het was tenslotte d.e eerste kéer dit jaar dat we in korle
broek konden lopen. Mi-dd,en in het pe1óton -waar ik stond-

washetgeze11ig.-Rustigwachtend.óphetstartschotof

geanlmeerd. pratencl met óuwe bekend,eà die dan weer opeens
naast je stonden, Heel wat anders dan bij die ,r"roeàre-

lingen daar vooraan. Daar vond weer het §evecht plaats
tussen lopers en jury om de ]cudde terug fe krijgèn tot
achter de startstreep.
Midd,en in een gesprek klonk het startschot. Nou vooruit
d-an-maar. Nog even links en rechts succes wensend. kvyamen
v\'e aangzaam in beweging. r-.,angs de speaker die het had,
9Yer een groot-l0persve1d., over records, over een geweldige
organisatie, over veèl publiek en over het scËitterende weer en d-at alIes betaald van Rabo tot Ru:ener,
van ABN tot OVM en van iieuwes tot Itelyvel.d..
Even verder offreerclen ]-ieftalrige meisjes, onder d.e
bezielencte leiding van reendert v wi-5a, de'heerlijkste
d-rarrken. Jammer, mr-ar de meesten *u."én daar nog niet aarL
toe. En masse d-oor Ia::gs huize Nienoord blakenó in de
voorj aarszoÍt.
Aan het eind van cle NienoordsÍnge1:',de eerst Ehbo-post
met auto. Dat gaf een vei-lig gevoel. Dan een stuk met
de wlnd. heerlijk 1l_ de rugo-Ran tret eind. aaarvan, ti3 de
brrrg, een tweede_Ehbo-pos{. ook bemanil door donkeígrijr"
maar vrld\le1i-jk lachenàe.].ieden. Toen het 1ang"
stuk terug, m-aar gel.ukkig onderbroken d.oor _i';, "ë"ht"
ja_
alweer een Ehbo-gtancl. làngs het haventj" .roÍ àeï-pfe_
en door een bóchtig siukjé met klinker?leriaehtjes
tjes.
we1 lekker even voor de arwisseÍing na al dat
asfalt.
Vbor de tweede keer fengs cle omroeper. Maar wat brald,e
die man nou? Kon je bij d.e Rabo-barlk een
op je
vriendin krijgen, warrleer die door snuffelhypotheek
een trènày
in
outfit was gehesen? rk begreep het niet goed, maar hact
ook geen zin er verd.er ovèr nà te denkenl

De tweed.e ronde.
w.!"T ]rye9 a-ie oliebollenkraam van reend,ert. Maar geen
wi"me bol te bekennen. Dames die lauwe thee aanbodei..
*Daar woril ik niet vet van", d.acht
ik, d.us maar doorla,gs
kasteel
Nienooid
en
op
aie ÀriJzà]open. van tle
figuren
',àa,
Ehbo.
Nog steeds bleven liecLen mij passeren en i-k begon me
zorgen te maken. StrakÀ loop ik a1s
lo"ll
ïk
keek eens achteromr- maar_gelukkig, tk zaglaatste.
nog een 1a,g
kleurig lint van sJolckendé mrnneïjes en írooötjes
rtr€r Dus geen paniek!
"àht"r
op naar de volgend.e Ehbo-familie. Dan
dat rechte
kale winderige boomloze stuk langs hetweer
water. "Toch maar
eens aan cie burgeneester van Nienoord vragen of er niet
wat bomen gepJ.ant lcunnen worden'r, dacht iÉ,
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],angs het volgende nest met grijze Ehbo-mui-zen en
sl-oot met schepen. De klinkeis in dat bochtig stukdie
lagen
hrap ongelijk. lastig hoor!
loch
ïk I+riiam weer binnen bereiÉ van d.e dorpsomroeper. I,ald,e
de man zoiets varr eerl Groninger koek iran va:r Hoogen dÍe
door een Fiat yan Egberts waó aangered,en. Nou
iL
u; "ïvat heeft dat nu met or7.ze schóne loopsportvrï_as
te
maken?rr

Derd.e ronde.

langs d.e ballentent varl reen. vrouwen bied.en daar van
a11es aa.::
en moet je aI zo mae z:-jrt! Verder
langs het slot tussen d"onkei geboomte en op naar het
eerste koppel grijze Ehbo-monniken.
Even verder, ter hoogte van het 1o-km prrnt word ik
gepasseerd d.oor een wel hee] snel figuàr. vreemd,, d,acht
ikt dat zo iemand 2oo meter interval gaat lopenr'terwijl
wij met een r.red.strijd bezig zijn. En dan ook-nog achter
een motor aa.tr. rk kon a].leen niet waarnemen waruLeer d.ie
nou ztÍr 200 metertjes rust naJn.
r,angs Ehb9, dat lange rechte wind.eri-ge stuk langs het
water en d"at zootje sehuiten bi-j elkàar in die !oel.
Er ]<wamen nog meer van d,ie intervallers voorbiji maar
zonder moter. fk snapte er niets va^ïl.
Enfin, die boehten met d,ie veld.keitjes maar weer door en
luisteren wat orr,ze dorpsgek achter L,n mtcrofoon nou !ryeer
te vertel-len heeft. ïioord.e ik het goed,? Had-ie het over
joint-venture va:: slagerij de iÍina en Zwart-Optiek m
9en
de blinde vlnken een maatÀchappeli jk'aanvaa.rd,baard.er bestaan te garand.eren?
Vierae rond.e.
Bij een marktkraam kon je va:e vreemd, grijnzend.e vrouwspersonen een glaasje benzeen-peryi-er lrijgen. rrNee,
d-ank u!" Door langs een bureht i-n een auistere omgóving
naar de bezemwaéJen van de Ehbo.
Opeens zag tk een clubgenoot uit d.e strrriken komen. rk
hem nog benoedigencl ttie. Hij bromcle wat onverstaan_riep
baars. trzeker gestoord" in een eenzame bezigheid',,
d,acht
1k. En d,an weer dat steetls laregere rechte ÉaIe wínderigè
stuk langs het water en langs àie maritieme schroothoöl
Door die bochten met losse veldkeien en langs die vàortd.urend-e schreeuwerö en tlan eindeli jk... ... ...
.......
d.e laatste ronde.
Feeksen met gifbekers, rijen Ehbo-ers met hier en daar
wat publiek, een clwangburórrt en a1les kaal recht en
wi-nderlg. Maar zag.tk aan de einder een helcter licht?
_oh, wat was ik moe. rk begon door mfn Lrrieen te zak]xen.
Mrn I'zít't werd steeds !agér. Het lrruis kwam atcel-ià a:-"rlt
in de buurt va^n het asfalt. ïk werd bevangen door een
panische angstl hoe moet dat straks in'dié bochten
met
clie grote velclkeien?
Het heldere lich_t lovgm langzaaa, dichterbij. Het
d.er
ve_rlossing? (Boe].e_1J, vers 12 ?) fr stonó iets licht
ingà_
schreven; fi
fin. ...? rk was te moe om het a11emaa1
te Iezen. vaag herinnerde ik mij d.at fin, einil betekent
,
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in 't Frans. Ik ben toen ook maar gestopt.
na 5 minuten kon ik mrn ogen vieer open doen. Na 1O
mini:ten stond, ik a1 rechtop en na 15 minuten kon ik a1
weer een beetje praten. "Ièkker gelopen?ttn vroeg j-emanö
aan me. "MaÍr lu1 ni-et zoveel', d.acht ik. "Ja, fijne
wed.stri jd en lekker ontspannen ge1.op€r,'r bracht ik er
zo gecoörd"ineerd moge1.ijk uit.
Toch maar zo sne1. mogelijk t::aar huis, voordat ik nog
meer interyiews zou moeten geven.
Thuis eerst h.et laatste beetje ontbijt temggegeven, toen
getracht me te wassen. Daarna een tijdje p1.at op d.e
bank (sgen licht, geen herrie aub). Óarr mèt mtn voeten
een poosje in het warme water, met j-n de ene hand een
droog beschuitje en in de andere hand een koppie lauwe
thee. Toen sne1- naar bed., de electrj-sche d.eken aa:e err een
warm-naterzak op de buik.
fk was zo moe dat ik we1 tot dri-e uur in d,e nacht wakker
heb ge1.egen. Toch nog in slaap gevallen r:aar een verschrikkelijke nachtmerrie gehacl. Ge1-ijk Sisyphus met
die steen tegen clie berg opr zo moest ik tegen cle heuvel
achter het Gemeentehuis oprerm.en. Daarbij achterna gezeten d"oor een horde Nienoord,-schapen. Een huisdierras
dat speciaal voor deze gelegenheid. was gelnnreekt met klarr
wen va,n reuze-vishaken en tand"en va:r het merk Gi]-l ette.'
A1s ik voor tie hortLe uit boven was, d.an stond d,aar d.e
grote organisator achter cle leekster lenteloop cLie me
weer taa,ar bened.en d.uwd.e, waar \ÍÍe.er een volgende b.oröe
Nienoordschapen op me wachtte. Zo werd ik heen en weer
geslingerd tussen Siep en sheep,
Gil-l-end en batlend, in het zweet werd. ik wakker. ïk keek
op de wekker. Nou, dat lova,m nog goed. uit ook. Over een
ullr was het weer verzamelen met de loopgroep op d,e par*
keerplaats. Dus er uit, aankleden en er h"een.
Wat uitlopen met d.e groep en napraten over d.e wed"strijd
varr gisteren. Huictrelen dat je zo fijn hebt gel.opent zo
ontspannen aan hebt gecLaan, een persoonJ.ijk record. hebt
gelopen, het weer mee zat, cte leuke sfeer, d.e geze1.l.i-ge
speaker, het grote veJ.d, tle goede verzorging en de ve]-e
Ehbo-posten. En dat aI1es tijdens een herstelloopje van
-in ietler geval- veel te vee1. kilometers.
Goed., tnaar wat vroeg u? "Vo1gend" jaar weer?', Mag ik daar
nog effe over natlenken ttan ?!!
A1.

§i

Naam en ad-res zul-].en we1 we€r
bij d.e red,actie bekentl zijn..
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Speciaalzaak in

Tassenhuis

woninginrichting
en

DONKERBROEK

slaapkamers
De Dom 50

TASSEN
SPORTTASSEN
KOFFERS
PORTEMONNEES

- te€k - Te[ 12333

KORT

Tolberterstraat 18 - LEEK - Teteíoon 12246

CAFE restaurant-slijterij,,DE \ryAAG"
. SÍeenolle inrichting - Ruime parkeergelegenheid
. Specialiteit: Drentse kofÍietaÍel in $'rjl
. Taabcrommodatie van 20 tot 500 personen
. Catering service: verzorging van dranken - hapjes barbecue - complete diners rncor alle feesten
en gelegenheden
J.P Santeeweg 15, NIETAB teleÍoon 05945-12563

U HEBT 'N
IDEE

wrJ DE TEGELS("
LIIJ HET SANITAIR
neem geen beslissing

TEGELCENTRALE TOLBERT BV
Te1. O5945-L5782
Leuringslaan 4O - Tolbert

oYer tegels of sani-taj-r
alvorens met ons van
gedachten te wisselen.
Dat kost niets en 1evert veel op. yerfrissende adviezen, eeil unieke kollektie
etc.
en. . zeer gunstige pBfJZEl{ ! !!!!

'n Terechte keus als het gaat om
prijs en kwaliteit!

sporlcenlrum

p eciaalzaak

ALEX STAAT
De Dom 38 - LEEK

Te|.05945-l2820

,t

voor Uw
gemak!

'Zoekt u een nrooie vloerbedokking
met aile goede eigenschappon
van hout, PVC, kurk en textiel? Dàn zoekt u Floorkett.

FfuffiffiRP{HTT
DE IDEALE CT.{DERGRCND
'|,{Tlffi{Ïí

'-crcnlg-t.eilc goccc cigcrschoppcn
hout FVC, kurk cn texie! cn vocgt

le'o exln's

f.E$fIil

DDn

Loc.

is ccn harde vtoeóedekl,Jng dic

!6n
doar

lccr

prctUg aonvoolt, tfdloor cn toch
modlcus ic. longcr mccgccL

IT.

FïE

ffrFIRÍlI

b dgórcid geresr cn gckcur,J btj TNO
tn Dc.-rft cn voÉoor
huldigJ,:ecr
hoge kwollteitselre;r."un?c
tr:

. kros. en slag.ast;
. klouecht;
- zccr makkcltjk te onCcrhcu.jrn;

,ÏÏfiIiD

is van hoogwourClg,

.
.

mllic'uvrlcndctli( na-

tuurliJk materiaal, kcn togen ccn stootje
cn ls bl.fna ovcrcl toe to p.isen.

-

nif,iTfm

.

ls lercöoar ln 12 schlttc;endc dcsalns,
von natuurli.lkc houtstructunn tot

hiH,ebcstcndig (gee;r brcni2lciri;enl);

bcstend tegcn hui:ircuCei;,)kc
chemtcolÍën;
$'atcrbrstcndlE
nlet glftlg.

mormerCcgsln.

Ï!ÏStrml

lg duurzaem cn mal$iclljk In onder.

. houd; ook nr Jcre; b)i.lÍl Flocrkett mooi
en ír1r wn uliar{ljk

i

Sf..Fim-tl is ocrgicdr Sche;pc nccldhakircn,

.

glaclcndc rlgcrcrrcnpvken, zwuc,r
mcubllclr? Floo/.<ctr ls oc tegen bc-rtond.

f8f.ïfïil

lr rccr ccnvoudlc :rif tc lcpgcru

i

il

ll lccncllcn ven
1369x178 mm. ln Co;rn van E otuks.

Ff,fli?frTi wordt gclcvcrd

re

nnnct "r*wcnd" (loi vu de onccr.
víoo;) gelcgd. op ecrr vocht en gelulds.
*'crende lalg The:rnoplrcte.

Efffinm

heeft. twcc mogeliJi<hedcn voor Cc plint
ofueC<iog: ccn |un:,;tl:f afdeki!:t van
25É rnm. oÍ ccn hqc ovcri<oppl)nt ran
55.120 rnnr o:r: Cs snoc;cn en kabels
netjcs r,'og te werilgil.

FLOORKETT BV

Fabnkant van harde vloeren
Leuringslaan 35, Postbus 7 1 , 9356 ZH Tolbert
Telefoon: 05945-12130 - Teteíax: 05945-i3995
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