
35e Kennedymars; Tocht om de Noord (TodN) op 17 en 18 september 2021

‘Gezellig jongens, leuk dat jullie meerijden. ‘Ja hè? Fijn dat het kan!’, zegt Gerda. Dick en Gerda stappen
achter in onze Volkswagen en even later rijden we Delfzijl uit richting Uithuizen. Vannacht ga ik met Dick en
Gerda samen met zo’n 150 anderen een tocht lopen door Noord-Groningen. Ofwel de Tocht om de Noord.
‘Oh, ik krijg net een berichtje van Cora, dat haar trein vertraging heeft, dus ze redt het niet om 23.00 uur in
Uithuizen te zijn.’ Dan starten we maar vast. We lopen toch eerst 4 lusjes van 10 km vanuit Uithuizen.
Cora kennende haalt die ons wel in halverwege, de lusjes, zeggen we tegen elkaar.
Rond 23 uur zet Mieke ons af en lopen we naar het startgebouw, waar we ons Raaisbewies krijgen. Tja,
want zonder volle stempelkaart krijg je aan het eind geen medaille of stempeltje voor je KM stempelkaart.
Na de zegen van de pastoor, gaan we de nacht in. Het Grunnens Laid klink nog na in onze oren.

Het Grunnens Laid Doodse stilte in de nacht.

‘Stt…, zachtjes jongens, de mensen slapen hier heel diep,’ grap ik terwijl we lopen door Doodstil.
We lopen door bijzondere plaatjes in de nacht. Ook namen die je bijna niet kan uitspreken zoals: Usquert.
Cora heeft ons inmiddels ingehaald en loopt gelijk met ons op tijdens het 3e lusje vanuit Uithuizen.
‘De eerste 2 rondjes was het gezellig, ben benieuwd of dit zo blijft.’ plaagt Dick Cora. Cora lacht, ze kent de
plaagstootjes van Dick wel. ‘Nou, die bewijzering is echt slecht,’ foetert Cora. Ze heeft gelijk. ‘Gewoon elke
ronde een andere kleur pijlen, zou het veel duidelijker maken.’ Inderdaad, een slimme oplossing.
Ik moet inwendig grinniken, omdat we net langs een grote bril liepen, terwijl we de pijlen zochten.



Rotonde met bril in Uithuizen Kunstwerk van ijzer in Uithuizermeeden
‘Fijn dat het weer bijna licht wordt,’ zegt Gerda. Het belooft een mooie dag te worden. 75 jaar bevrijding.
Dat vier je samen. Dat merken we ook als we door de dorpjes lopen, veel (Groningse) vlaggen, slingers en
veel vrolijkheid. Spandoeken met aanmoedigingen voor de lopers en ook mensen langs de weg. Gezellig!

De dag begint als we (na 4 lussen) Uithuizen uitlopen Sunrise in het Grunnens Ommeland

‘Lust u een snoepje?’, vragen 2 meisjes. Dank je wel, lekker! Dat geeft weer nieuwe energie. Even verder
op worden we getrakteerd op komkommer en een blokje kaas. Hmm. In Roodeschool houden we ff pauze.

Een snoepje voor nieuwe energie Pauze moment in Roodeschool



We lopen de laatste kilometers in het zonnetje op het gemak naar Delfzijl. Rond 13.30 uur finishen we
tevreden.  De laatste kilometer haalt Mieke, Gerda en mij in en loopt ze met ons op.  ‘Dick en Cora zijn net
een paar minuten terug langsgelopen,’ vertelt ze; ‘ik kon ze net feliciteren met het uitlopen van de tocht!’

Volop feest! Tevreden Groninger De finish lonkt

Ja het was weer een prachtige tocht, ook dankzij het stralende weer!

Hartelijke wandelgroet, David Gerrits


