Verslag wandeltocht Beilen 2 september 2017.
De eerste wandelaars waren al vroeg, o.a. bij de Lawei. Hier konden ze eerst nog lekker op een
bankje zitten. Al gauw was het 10 uur en kwam de bus van Dalstra aanrijden. Helaas misten we deze
dag nog al wat wandelaars, omdat op deze dag ook de opening van het seizoen was van “t Pypskoft.
Ze moesten dus kiezen. Vanzelfsprekend ging Ilse Andries ook niet mee. Zij werd deze dag 50 jaar. Zie
ook de foto van de Sara pop geplaatst bij de Unia. We waren al vrij snel in Beilen, waar Jeen zelf al op
de fiets was gekomen vanaf de camping in Spier en fam. De Vries met de camper. Nadat de 15 en de
10 km waren vertrokken kwamen ook Gerrit Haverkamp en Maaike Woudwijk met eigen auto om
deel te nemen aan deze prachtige tocht. Halverwege konden zij nog aansluiten bij de 10 km groep.
Onderweg was er weer van alles te zien:
Linten met opschrift: eiken processierups, schitterende heidevelden, koeien etc. Ook heel mooi was
het meertje met de waterlelies.
We gingen ook deze keer weer over diverse bruggen overspannen met gaas.
Onderweg moesten we wel steeds goed naar de grond kijken, want anders lag je languit door de
vele boomwortels. Helaas slaagde Alinda de Vries hier niet geheel in. Zij ging toch onderuit. Verder is
een ieder zonder ongelukken weer gearriveerd bij camping Boszicht. De 15 km lopers moesten wel
diverse keren wat ruimte maken voor de mountainbikers die gebruik maakten van het
mountainbikepad. Onze route ging zo nu en dan over dezelfde paden.
Aangezien de 15 km onderweg al een keertje hadden gerust, konden we al gauw met de bus terug
richting Drachten. Bij de Lawei werd Sietse Kobus opgehaald door zijn ouders. Henk Vinckers werd
gehaald door de taxi. Deze keer moesten we een half uurtje wachten voor deze laatste arriveerde.
Erg was dit niet, want het was weer droog. De hele tocht hebben we het droog gehouden met mooi
weer. Alleen tijdens de terugreis toen we in de bus zaten kregen we even een buitje.
We kijken nu al weer uit naar onze volgende tocht: 16 september in Muntendam.
Wietske Jongsma

