Enumatil de eerste toertocht 2017
Op 22 april met elf roeiers via het Hoendiep naar Enumatil gevaren met de Groeninga en
de Westerhaven. Noordwest 4, heen wind tegen en terug wind mee. Nauwelijks regen,
een beetje zon en een frisse temperatuur. Kwart over negen vertrokken en om drie uur
terug. Vanwege boventalligheid ging Emmy op de heenweg op de fietsmee, roeide
Meindert alleen de heenweg mee, en roeide Emmy de terugweg. Mooie tocht, zonder
hoge dijken, dus veel uitzicht over de weilanden en de omringende bebouwing.
De sluiswachters waren zowel bij het afschutten op de heenweg, als bij het opschutten
op de terugweg, mooi bijtijds. ‘s Ochtends bij het openen van de sluis door het drijvend
zwerfvuil gevaren.

Op de terugweg was Marianne gefascineerd door de vuilnis ”spoken” die bij het
opschutten oprezen uit het kolkende water.
In het eerste deel van het traject, langs Hoogkerk lage bruggen, dus veel achterover.
Dicht langs de Suikerfabriek in Hoogkerk, en dan door de Groninger velden. Lenny komt
elke dag langs dit traject en vond het prachtig alles nu vanaf het water te zien.
Bij de Poffert, een mooi gehuchtje aan het water, op tweederde van de afstand, even
gerust en de benen gestrekt. Geoefend met uit- en instappen aan een hoge steiger.
Dan door naar Enumatil. Natte roeitijd 1,5 uur vanaf de sluis bij de Hunze. Daar in het
bruine huiskamercafe van Tante Til gedoken: koffie, soep, poffert, tosti’s en Geert zelfs
een hamburger van Ome Til. Na de lafenis ook nog een excursie naar de lokale
snuffelschuur, een uitje met historisch accent. Dan weer in de boot: Erica en Emmy
oefenden nog even het terughalen van een matje dat in het water was gevallen en
daarna in een uur en een kwartier terug naar De Hunze. Makkelijk roeiend, windje mee,
heerlijk. Nog wat nagepraat op de Hunze en iedereen tevreden naar huis. Een mooie dag.

