VOETREIS VOLENDAM – BARCELONA 2016
’n Loopie wandelestafette van Volendam naar Amerongen, de eerste etappe.

Het is zover. Na overleg en e-mailverkeer met het bestuur en na het in elkaar zetten
van een route zijn wij, groep 23 met Tiny Janssens als groepshoofd, om 9 uur op
zaterdag 5 maart in de Vincentiuskerk.
De priester wenst ons een devote wandeling, schenkt ons een lichtje om onderweg
ergens op te steken en geeft ons de zegen. “De eerste regenbui” horen we om ons
heen!
Een groep enthousiaste wandelaars doet met ons mee waarbij een aantal onderweg
is afgehaakt.

De eerste dag lopen we met z’n twaalven tot Amsterdam via Katwoude, Monnickendam, Zuiderwoude en de Oranjesluizen naar tram 26 aan de Zuiderzeeweg. Prachtig
weer en een gezellige club.

Op zondag 6 maart worden we door Paul Moormann met het busje gebracht en
gehaald. Al snel lopen we over de Diemerzeedijk, voor velen van ons nog onbekend
terrein, en zijn verrast zo dichtbij de grote stad in de natuur te kunnen lopen.

In de buurt van Maxis drinken we koffie en
worden gebeld door de LOVE-radio. In
Weesp eten we ons broodje in de zon aan
het water met hongerige eenden om ons
heen.

Ondanks het mooie weer is het pad langs het Naardermeer drassig. Het wordt grijs
als we Naarden naderen en zijn net op tijd binnen voor de regen op het station
Naarden-Bussum waar we worden opgehaald.

Maandag 7 maart zijn we met een klein clubje. Dirk brengt en haalt ons. Net als
gisteren lopen we de route volgens het trekvogelpad en zien hei, bos, schotse
hooglanders en een kudde schapen met al erg veel lammetjes.

De zon heeft al snel de sneeuw doen smelten waardoor de damp over de hei ligt.
We genieten weer van de natuur. Bij de camping de Zeven Linden nabij Baarn
worden we opgehaald.

Dinsdag 8 maart worden we door Klaas de Snaijer weer afgezet bij de Zeven Linden.
We zijn met acht personen waaronder de jarige Dirk. We lopen langs Drakensteyn en
drinken in Lage Vuursche koffie met gebak! Het is een wandeling voornamelijk door
bos met van tijd tot tijd plassen en blubber waardoor we ons een weg moeten banen
door de berm. In Austerlitz staat onze taxi weer klaar om ons naar huis te brengen.
Woensdag 9 maart rijdt Ike ons naar het beginpunt. Dit is onze laatste dag om
Amerongen te bereiken. De route volgens het trekvogelpad is te lang en korten we
daarom in. Op de kaart hebben we dit thuis wel bekeken maar in de praktijk is het
best wel zoeken zodat de wandeling toch langer is geworden. Het is toch makkelijker
lopen op rood-witte markeringen. Ondanks dat is het weer een mooie wandeling. In
Amerongen staat Jaap klaar met de bus. Daar zijn we blij mee en zijn zeer voldaan.
Het stokje hebben we overgedragen aan Klaas de Snaijer die de volgende groep
wegbrengt.
Wat is Nederland toch mooi zo dichtbij huis.

Onze groep zal eind mei van Montelimar naar Avignon lopen. Wij zijn zowel de
eerste als de laatste groep die gebruik maakt van het busje. Tijdens beide etappes
hebben we een jarige.

