De laatste wandeling in Groote Keeten was ook een succes!
He, er is een nieuwsbrief van, Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, Regio NH benoorden ’t IJ.
Wat voor leuks zal er deze x in staan. Kan het weer? Mogen we weer? Durven we
weer? Kortom, ik ben benieuwd.
Er staat veel nieuws is en ja, er is echt wat leuks. Een wandeling in, om en door
Groote Keeten. Verschillende data en er zit er een bij dat we kunnen.
Helemaal leuk. Op zaterdag 19 juni ga ik samen met Petra Koomen naar Groote
Keeten, rond 10.30 uur verzamelen op de grote parkeerplaats aan de Duinweg.

Carla en Adrianne verwelkomen ons hartelijk. Er zijn zo’n 20 personen, de
meesten bekenden van elkaar, die elkaar ook al heel lang niet meer gezien of
gesproken hebben. Dat is al leuk. Na zo’n 15 maanden Coronaperiode is
iedereen er ook wel aan toe om mede Santiago-Vrienden te ontmoeten. Er
wordt dan ook veel gepraat met elkaar en alle nieuws en plannen uitgewisseld
en vooral, aandacht voor elkaar. Wat hebben we alles en elkaar
gemist…………………….
Iedereen had en heeft zo zijn/haar plannen. De wandeling begint door de
duinen, langs het Borgat, over dijkjes. Prachtig. De bermen staan in volle
bloei. De lucht is een beetje nevelig ……Het is prima om te wandelen, gezien
de warmte van de laatste dagen had de afkoeling vrijdagavond een goed
welkom. Flinke buien, hier en daar staan er dan ook fikse plassen.

Op picknickbanken die langs de weg staan gaan we gezellig meegebrachte broodjes en lekkers
gebruiken. Daarna door, een heel stuk terug over het strand.
Zo komen we aan bij Strandpaviljoen ’t Klavertje 4, daar wordt ons allemaal een consumptie
aangeboden van het genootschap. We sluiten daar dan ook af met elkaar. Er wordt nog veel over en
weer uitgewisseld over de plannen en de mooie lange zomer die voor ons ligt!
Hartelijk dank voor dit leuke en sportieve initiatief. Tot gauw op een van de
bijeenkomsten!
Verslag geschreven door Ans Zonneveld
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