Verslag wandeltocht 28.10.2017 Gr. Opende.
Vandaag was al weer de laatste tocht van het wandelseizoen van de Trochsetters.
Ondanks de vrij slechte weersvoorspellingen, viel het aantal personen die mee gingen niet tegen.
Enkele personen waren op eigen gelegenheid al gegaan, omdat ze vlakbij de startlocatie wonen. Dan
is het overbodig om eerst naar Drachten te gaan , vervolgens met de bus heen en terug naar Gr.
Opende en dan weer naar het eigen woonadres. Gelukkig bleef het deze dag droog. Hier waren we
wel dankbaar voor, want dit seizoen hebben we vaak de regenkleding nodig gehad. Het waaide wel
stevig, maar dat was juist goed om de wolken te verdrijven.
De buschauffeur bracht ons deze keer naar de plaats van bestemming, om ons later tussen kwart
over twee en half drie weer op te pikken. De 15 km viel deze keer wat korter uit, zodat een ieder
ruimschoots op tijd weer bij de startlocatie aanwezig was en nog even kon zorgen voor de inwendige
mens.
De route was mooi. Er zaten wel wat lange stukken tussen, maar dit mocht de pret niet drukken.
Onderweg kwamen we veel 20 km lopers tegen. Met enthousiaste begroetingen. We hadden deze
keer diverse verhoogde stalen roosters (gelukkig geen hekken met opstapjes). Langs een paar
gebieden was schrikdraad gespannen. We zorgden er wel voor, dat we deze niet aanraakten, want
dit kan toch een behoorlijke invloed hebben.
Erg leuk was ook de aanblik van de hooglanders. Deze waren erg nieuwsgierig. Natuurlijk zoals altijd
fotogenieke figuren.
Dit was een leuke afsluiting van het seizoen en een mooi resultaat voor W.I.K. met 558 deelnemers.
Voor enkele leden van de Trochsetters was dit zelfs de afsluiting van een langere periode van actief
bezig zijn met het wandelen. Zij moesten helaas afscheid nemen wegens gezondheidsproblemen. Dit
was vaak met pijn in het hart.
Wij kunnen wel wat nieuwe leden gebruiken om de open gevallen plaatsen opnieuw in te vullen. Dus,
wie hier zelf voor voelt of iemand anders weet, dan graag doorgeven en aanmelden. Je hoeft niet
gelijk lid te worden. Je mag het eerst een paar keer proberen. De kosten zijn dan slechts 10 euro per
keer, dit is inclusief inschrijfgeld, een herinnering en de reiskosten voor de bus,.
Rest mij nog om te wijzen op de winter wandeltocht die wij organiseren in Beetsterzwaag en wel op
20 januari 2018. Zie hiervoor onder het kopje eigen tochten. Tijdens deze tocht kunnen wij ook meer
info geven over onze vereniging.
Wietske Jongsma

