Verslag wandeltocht Jubbega 26.10.2019.
Alweer de laatste wandeltocht in 2019 voor wandelvereniging de Trochsetters. Het weer liet niets te
wensen over. De temperatuur was aangenaam en het was droog. Wel waaide het behoorlijk hard. Dit
is op de diverse foto’s wel te zien.
In de bus konden we meedelen dat onze voorzitter Jan Veenstra eindelijk uit het ziekenhuis is
ontslagen na een verblijf van ruim 4 weken. Dit was een positief bericht, met blijdschap ontvangen.
Daarnaast kregen we van Coby v.d. Leij een traktatie i.v.m. haar verjaardag.
We kregen deze keer weer een schitterende route aangeleverd door de organiserende vereniging
WIK uit Drachten. Net voor 11 uur kon de 15 km al starten. We hebben volop genoten van deze
tocht .zelfs de bospaden en graspaden ontbraken niet. De 1e rust was op 6 km. Deze hebben wij
overgeslagen. De 2de gelegenheid was bij pannenkoekrestaurant de Koppenjan. Het zat hier
behoorlijk vol, omdat ook de langere afstanden hier hun laatste rust hadden. Toch was de bediening
vlot en de prijzen heel acceptabel. De laatste 6 km hebben we ook met volle teugen kunnen
genieten. Alleen had Henk de Boer zijn nieuwe schoenen nog niet voldoende ingelopen, zodat hij last
kreeg van een blaar. Volgende keer beter.
Even na onze terugkomst, konden we gelijk naar de bus. De wandelboekjes werden uitgedeeld en
daarna de medailles. Helaas bleken hiervan 7 stuks te weinig te zijn. Dit wordt in de komende dagen
opgelost en kan iedereen deze nog krijgen.
De meeste leden gaan nu beginnen aan de winterstop, terwijl anderen gewoon doorgaan en
individueel diverse tochten gaan lopen. Zelf organiseren wij 18 januari onze 37e Winterwandeltocht
vanuit Beetsterzwaag. Helaas kunnen wij niet terecht bij Talant, omdat daar grondig wordt gebouwd.
Gelukkig hebben we een andere ook prima startlocatie kunnen vinden.
In januari/februari houden we onze ledenvergadering. Hier kan iedereen meebeslissen over het
programma voor volgend jaar.
Wietske Jongsma

