De Sint Jacob wandeling van 25 juli 2019
Het voorbereidingsteam heeft de wandeling proef gelopen. Door het broedseizoen, tot 1 juli, kon
een deel niet gelopen worden. Maar een vriendelijke inwoner van Holysloot wees ons een goed
alternatief, om de broedende vogels heen en door een prima landschap. Ook deed zich daar de
verrassing voor van een beperkte horecagelegenheid, waar wij drinken kunnen bestellen, koffie, thee
en fris en ons meegebrachte bammetje op mogen eten. Het voorbereidingsteam heeft 20km
verkend en de mooiste 12 daaruit gekozen voor de wandeling.
Dit betekent dat we nu starten met koffie en appeltaart in het Schoolhuis in Holysloot, dan maken
we, na een kort wandeling, een cruise over de Aa en genieten van een aantal slootovergangen om
van te smullen. We vervolgen over rustieke wegen naar de Schapenhouderij/Horeca van LammesHopman.
Daar gaan we smullen van de zelf meegebrachte lunch met koffie, thee of fris van het Genootschap.
Vol gegeten en uitgebuikt vervolgen wij de wandeling naar Uitdam, over de Noorder IJ en Zeedijk en
kiezen dan afhankelijk van ijs en weder dienende een afslag terug naar Holysloot. Daar haalt het
busje ons weer op.
Vertrekpunt Alkmaar station om 10:00 uur, we zijn om ongeveer 11:00 in Holysloot, en we gaan
15:30 terug van Holysloot naar Alkmaar, de wandeling is ongeveer 12 km.
Er wordt een bijdrage gevraagd van vijf euro per persoon.
Graag opgeven door dit mailbericht te beantwoorden met een kort berichtje met uw naam en
woonplaats. Voor 18 juli moeten wij weten of u met eigen vervoer gaat of met de bus mee gaat.
(Indien u zich opgeeft, en niet meer afmeldt, verwachten wij ook dat u komt). Als u door
onverwachte, onvoorziene omstandigheden niet kunt komen, dan graag z.s.m. bij Carla Möring
afmelden tel. 06 51240247.
Wij hopen een inspirerend, leuke wandeling te hebben gemaakt.
Hartelijke groet, ook namens Magda van Keulen, Peter Jongh Visscher, Arianne Hartenberg.
Carla Möring

