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Jong geleerd,
           oud gedaan...

Lintjesregen valt vroeg
rissen was er een cadeautje van de 
gemeente Weissensee: een bordje, 
speldje of schilderij en uiteraard 
een klein flesje ‘Weissensee-water’. 
Volgende week donderdag is er 
opnieuw een Gäste-ehrung in de 
grote tent, voor iedereen die vol-
gende week te gast is.

Dat het op de Weissensee leuk is 
voor jong en oud bewijst de fami-
lie Lommers. Met maar liefst vier 
generaties zijn zij op de Weissen-
see te vinden. Willy Grauss-Dorst 
van 78 jaar is de overgrootmoe-
der in het gezelschap, daarna 
volgt oma Yvonne Lammers van 
54 jaar. Dochter Daphne Lommers 
van 27 jaar en (achter)kleindoch-
ter Fénieke Lommers van 3 jaar 
maakt het rijtje compleet.

Daphne heeft dinsdag samen met 
vader Kees de Prestatietocht gere-
den. Kees is al vier keer eerder op 
de Weissensee geweest. Daphne: 
“Ik heb altijd geroepen dat ik voor 
mijn dertigste 200 kilometer wil 
schaatsen op de Weissensee. Dat 
gaat dit jaar nog niet lukken. Maar 
we hebben wel in de planning om 
volgend jaar weer te komen.”

De rest van de familie is aanwezig 
voor de support. Al is er naast sup-
porteren ook ruimte voor plezier 
en vertier. Zo heeft vanochtend 

Fénieke haar eerste skiles gehad. 
“Maar later wil ik ook gaan schaat-
sen. Misschien wel vijf, zes kilome-
ter,” vertelde Fénieke enthousiast.
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De traditionele lintjesregen - nor-
maal eind april, rond Koningsdag 
- was dit jaar al eind januari aan 
de Weissensee. Iedereen die 5, 10, 
15... nou ja, een veelvoud van 5 
jaar te gast is aan de Weissensee, 
werd gisteren in de grote tent in 
het zonnetje gezet. Voor alle jubila-

07.00 uur
Start eerste Alternatieve  
Elfstedentoertocht

20.30 uur
Blarenbal met live de ‘Leuk Dat Je 
d’r Bent Band in de grote tent.

Dagkrant 
gaat vreemd 
met printer
De Weissensee Dagkrant is al op 
vele manieren tot stand gekomen, 
maar zelden was het zo vreemd 
als gisteren. De printer, waar de 
dagkranten normaal uitrollen, 
had er namelijk geen zin in.

Gelukkig bleek een andere printer 
wél open te staan voor een ambi-
tieuze printopdracht. En dus kwa-
men de verse dagkranten gisteren 
uit het apparaat van het gemeen-
tehuis van Weissensee. Na ruim 
een uur was de voorraad voor één 
dag gemaakt. Gelukkig bleek de 
oververmoeidheid van onze eigen 
printer na een goede nachtrust 
verholpen en zijn deze dagkranten 
weer gewoon geprint in onze ei-
gen redactieruimte.

Niet parkeren
bij grote tent
Het verkeersbord - rond, wit, met 
een rode rand - aan het begin van 
de weg naar het start/finish-ge-
bied spreekt voor zich. En de tekst 
aan het begin van de oprit naar 
de grote tent ook: alleen voor au-
to’s met een parkeervergunning.

Maar toch is dat voor veel mensen 
niet duidelijk genoeg... Dus daarom 
ook hier in de dagkrant: het is níet 
toegestaan te parkeren bij de grote 
tent. Parkeren kunt u op één van 
de parkeerterreinen binnen de ge-
meente Weissensee. Parkeerplaats 
‘P1’ tegenover het tankstation bij 
binnenkomst van het dorp is zelfs 
gratis. En van daaruit rijdt er ieder 
kwartier een bus naar het start/
finishgebied. Dus voorkom een be-
keuring en parkeer waar het mag!

Aart Koopmans 

Memorial
Voor alle ploegleiders van de 
marathonploegen die morgen 
meedoen aan de Aart Koop-
mans Memorial is er om 16.00 
uur een ploegleidersbijeen-
komst in het Weissensee Haus 
(naast de VVV).
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For Everybody

DOBBELinterview

#mutsfie
Marcel van Soest en Michael 
van Alphen kennen elkaar van 
vroeger als buurjongens en 
schaatsen voor de vierde keer 
mee dit jaar. Dit jaar rijden ze 
ter nagedachtenis aan Ries, de 
vader van Marcel, die afgelo-
pen jaar is overleden.

Stuur uw ‘mutsfies’ via Twit-
ter, Facebook of e-mail (re-
dactie@weissensee.nl) naar 
ons op. Uiteraard met gebruik 
van hashtags #AEW15 en 
#mutsfie. De leukste mutsfies 
komen in de dagkrant!

Live webcams 
vandaag online
De afgelopen dagen is er kei-
hard gewerkt om de vier live 
webcams op het ijs ‘in de 
lucht’ te krijgen. Vanaf van-
daag zijn alle beelden vanaf 
de Weissensee door het thuis-
front te volgen.
De webcams vindt u op onze 
website www.weissensee.nl 
onder Weissensee 2015.

Twee dobbelstenen, drie keer gooi-
en. Elk getal staat voor een vraag. 
Het dobbelinterview van vandaag is 
met Simon Schouten uit Andijk.

12. Als je iemand zou mogen ont-
moeten – levend of dood – wie 
zou dat dan zijn?
Simon: “Beyoncé! Omdat ze goed 

kan zingen en dansen.”

05. Wat is 
het beste 
gevoel ter 
wereld?

De twee vrienden Wouter Kortleve 
en Jouke van der Veen horen bij de 
jongste schaatsers die vandaag aan 
de start staan. En ze hebben van-
daag ook een eigen doel: schaatsen 
voor kinderen met kanker.

“Wij gaan leuk naar school. Zij 

liggen in het ziekenhuis”, legt de 
15-jarige Wouter uit. “Kinderen 
mogen niet ziek zijn.” Inmiddels 
hebben de twee vrienden een 
bedrag van 2.800 euro bij elkaar 
geharkt, met allerlei acties. “En 
dan hebben we nog niet eens ge-
schaatst”, stralen de jongemannen.

“Kinderen mogen niet ziek zijn”
“Ik denk dat we wel rond de 3.000 
euro gaan eindigen”, vertelt Jouke 
(14) enthousiast. “We gaan de 200 
kilometer niet redden, maar we 
gaan voor de 100 kilometer. En als 
er dan nog tijd over is misschien 
wel meer.”

De jongens schaatsen thuis op de 
ijsbaan in Nijmegen, maar de ou-
ders van Wouter schaatsen al een 
tijdje op de Weissensee. “Dit jaar 
leek het ons een mooi 
moment om hier te gaan 
schaatsen”, vertellen ze. 
“Het ijs is erg mooi en mis-
schien gaat het wel heel ge-
makkelijk. We gaan er in elk 
geval van genieten.”

Simon: 
“Iemand 
gelukkig 
maken. 
Het is fijn als je iemand kunt hel-
pen door ze te adviseren of door 
ze gewoon liefde te geven.”

10. Als je een snoepje was, hoe 
zou je dan smaken?
Simon: “Naar banaan! Goed rijpe 
bananen vind ik echt heel lekker.”

Lees het volledige interview met 
Simon op www.weissensee.nl.

Sommige mensen zijn maanden-
lang in training voor de Weissen-
see. Corina Poppelaars valt niet in 
die categorie. 

“Ik ben met een groepje mensen 
mee die ik in december heb leren 
kennen op de ijsbaan in Breda. Toen 
ik vorige week een lift van hen aan-
geboden kreeg om mee te gaan is 
het balletje gaan rollen. Mijn man 
is anti-schaatsen en had liever dat 
ik niet ging. Dit is de eerste keer 
in twintig jaar dat ik langer dan 
een nacht van huis ben! Maar 
hij weet hoe leuk ik het vind, dus 
heb ik besloten om mee te gaan.” 
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Over één nacht ijs
200 kilometer:

Heb plezier 
als 

het kan, h
ou vol 

als het moet


