7 april 2018 start wandelseizoen de Trochseters in arp.

Afgelopen zaterdag was de eerste tocht van de Trochseters in arp bij Havelte. Altjd even
afwachten hoeveel leden en belangstellenden mee gaan. In totaal waren er dit keer 40, waarvan het
grootste gedeelte met de bus, terwijl een aantal personen met eigen vervoer hier was.
Het weer was uitzonderlijk mooi. Na toch weer een aantal frisse dagen werd het nu zelfs 20 graden.
Onderweg konden de trainingsjacks echt wel uit. Net zoals twee jaar geleden was de route weer heel
mooi. O.a. weer langs een groot en een klein hunebed.(waar we de vorige keer een mooie
groepsfoto hadden gemaakt). Het viel niet voor iedereen mee om deze tocht moeiteloos te lopen.
Vrij veel zandpaden en ook bospaden die nog helemaal blank stonden . Hier moesten we een weg
zoeken door de struiken langs deze paden. Zwaneta is onderweg overgestapt van de 15 naar de 10
km. it kon mooi, omdat we op hetzelfde punt en ook nog tegelijkertjd op de rust waren. Ook de
grote temperatuurverschillen van de afgelopen dagen speelden ons parten.
Toen wij met de 15 km lopers terugkwamen bij de start, werden de kilometer boekjes gelijk
uitgedeeld door Jan Veenstra en na afmelding kregen wij ook voor onze groep de herinneringen, die
ook gelijk aan de deelnemers uitgereikt werden. Al gauw konden we daarna met de bus weer
huiswaarts gaan, waar we mooi op tjd weer waren. Sietse Kobus werd opgehaald door zijn ouders,
terwijl Henk Vinckers werd gehaald door de bestelde taxi. Niet zo maar één, maar het taxibusje van
Kijlstra, die gebruikt wordt voor Sc. Heerenveen. Zijn ogen straalden dan ook.
Onze volgende tocht in 21 april in Giethoorn. We gaan er vanuit dat er dan ook weer wat
belangstellende mee gaan, die niet gelijk lid zijn van onze club, maar van de gelegenheid gebruik
maken om tegen betaling van 10 euro met de bus mee kunnen, ingeschreven worden en een
herinnering te ontvangen.
Wietske Jongsma

