Wandelvereniging de Trochsetters viert 60 jarig bestaan met jubileumreisje.
Afgelopen zaterdag 6 mei vierde wandelvereniging de Trochsetters te Drachten dat ze 60 jaar
bestaan. Samen met alle leden, bestuursleden en vrijwilligers werd er een leuke dag van gemaakt.
Rond half tien werd iedereen opgehaald door een bus van Dalstra (de vaste vervoerder) en onze
sympathieke chauffeur Okko v.d. Pol. Eerst werd een stop gemaakt in Joure in ’t Haske. Hier smaakte
de koffie en/of thee met gebak heerlijk. Voor Roel de Vlugt was dit een luilekkerland. Hier was een
miniaturenbeurs aan de gang. Hij kon de verleiding niet weerstaan en heeft enkele miniatuur
landbouwvoertuigen aangeschaft. Dit was een leuke bijkomstigheid, want Roel en Joke waren
speciaal voor dit reisje afgereisd vanuit hun nieuwe woonplaats Venlo/Blerick.
Hierna werd koers gezet naar de Jousterkade in Sneek. Hier lag de boot al klaar, al moesten we eerst
wel een stukje lopen om op de goede kant te komen. Voor enkele personen was dit wel wat lastig. Ze
konden aan boord gelukkig weer uitrusten. We begonnen hier met een kleine lunch, bestaande uit
soep , 2 broodjes, een krentenbol en melk, thee of koffie. Gedurende 3 ½ uur werden we bezig
gehouden met een 3 ½ uur durende rondvaart.
Tijdens het varen werd o.a. dhr. Sjoerd Buisman naar voren gehaald. Hij is meer dan 20 jaar
bestuurslid geweest . Na jarenlang als leider meegelopen te hebben, heeft hij nu besl oten om het
wat rustiger aan te doen en alleen als deelnemer in de 5 km groep mee te wandelen. Hij kreeg uit
handen van de voorzitter een cadeaubon aangeboden.
Het weer werd in de loop van de dag steeds beter, zodat een ieder ook prima aan dek kon genieten
tijdens de rondvaart over o.a. het Sneekermeer en omgeving. De wandelaars konden nu eens buiten
de wandeltochten om contact hebben met de medewandelaar, vrijwilligers en bestuur.
Door de secretaresse was een lijst gemaakt van alle leden, met daarop ve rmeld hoe lang eenieder al
lid is van de vereniging. Hieruit bleek dat de leden niet zomaar weer afhaken. 1 persoon (Wietske
Jongsma) is al 54 jaar lid, diverse personen rond de 40 jaar en velen rond de 20 jaar. Gelukkig melden
zich nog geregeld nieuwe leden aan. Met accordeonmuziek door Griet Bergsma kwam de stemming
er nog beter in. Dit werd ook zeker gewaardeerd.
Voordat we afmeerden kregen we nog koffie of thee aangeboden met een stuk oranjekoek . Voor de
inwendige mens werd dus zeer goed gezorgd. Maar goed, dat we hierna nog diverse wandeltochten
gaan lopen om de kilo’s er weer af te krijgen, o.a. als eerste de Avondvierdaagse van 29 mei t/m 1
juni en daarna onze tocht op 10 juni a.s. vanuit Boornbergum. Het was een prima geslaagde tocht.
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