Rondwandeling Wieringen (20 km), zaterdag 7 juli 2018
Op deze prachtige zaterdagmorgen vond de rondwandeling op Wieringen plaats, etappe 5 van Camino aan het Wad Noord Holland benoorden ’t IJ.
De start was in de protestante Hippolytuskerk in Hippolytushoef tussen 9:30 en 10:30 uur. Voor mij was dit de eerste
deelname aan een wandeling in de regio Boven het IJ. Vorige week had ik wel twee dagen meegewandeld in de
regio’s Drenthe en Overijssel, van Gramsbergen naar Sleen.
Het was een mooi weerzien met oude bekenden en er was een grote opkomst, 44 personen. Er is koffie/thee en een
Wieringer koek te koop bij de start. We krijgen hier ook onze eerste stempels, een van de Protestante gemeente
Wieringen, en een mooie stempel van Santiago aan het wad, Regio benoorden het IJ.
Om 10:00 uur vertelde de nieuwe koster Elly Westra het een en ander over de Hippolytuskerk.
Deze kerk is een multifunctioneel kerkgebouw en de kerk en bijbehorende toren zijn op 22 augustus 1972 in
het monumentenregister ingeschreven als zijnde rijksmonumenten. De kerk is Protestants, maar wordt ook gebruikt
om tentoonstellingen en concerten in te houden. De kerk werd verscheidene malen gerestaureerd. Onder meer in
1839 en na instorting van het koor in 1893 door J.Th.J. Cuypers, die ook het vlakke plafond in het schip weer
terugbracht tot een houten tongewelf. Ook recent vonden restauraties plaats (1998, 2001, 2003).
Hierna start de wandeling en lopen we via de Koningin Julianalaan en langs een voormalige eendenkooi naar de
oude wierdijk. We gaan hier de grasdijk op en zien in de verte de Wieringermeer liggen. De officiële route gaat via de
Stroeërdijk en langs de Wierschuur, echter wegens het hoge gras en de brandnetels nemen we een andere route,
namelijk via het Boerenland pad.

De wierdijk

Het is gezellig en er is altijd wel mooi gesprek. Zo loop ik een tijdje op met André, die mij vertelt hoe de Camino zijn
leven heeft veranderd. Hij liep voor het eerst in 1995, toen je nog met drie personen in een herberg sliep op de
Camino Francés.
Ik loop ook met mijn loopmaatjes van de “Bootcamp Wandelclub” van Sportwandelschool NH, Ans en Marijke. Voor
Marijke is het de eerste keer dat ze aan het “Genootschap” mag ruiken en ook zij voelt het virus al kriebelen.

Ans, Marijke en Petra

Als we van de dijk afkomen wordt er even gepauzeerd en ontdoen we onze kousen en schoenen van de diverse
pluizen en prikkers. We zingen met zijn allen het Wieringer lied lied: “Wie wil er mee naar Wieringen varen”...
Overigens denken veel mensen dat de naam “Wieringen” te maken heeft met het “wier” van de zeegrascultuur,
maar dat is niet zo. In Middeleeuwse geschriften heet Wieringen “Wiron” of “Wihara”. Die naam betekent in het
Oud-Fries “hoogte” of “heuvel”.

Na het zingen van dit prachtige lied vervolgens we onze weg en komen we via een tunnel onder de A7 uit in de
plaats Den Oever. Op het haventerrein bij “Viscentrum het Wad” is de lunchpauze met al dan niet een portie
kibbeling. We hebben achterin de zaak een eigen ruimte om te eten. Het is weer erg gezellig en dit keer heb ik een
mooi gesprek met René, voor wie de Camino eveneens een ommekeer in zijn leven betekende.
Voor mij is er ook een leuk weerzien met Dick en Anita, die ik vorig weekend heb leren kennen tijdens de
wandelingen in de regio Drenthe/Overijssel.

Anita, Dick en Petra

Na de lunch gaan we verder via de stenen dijk langs de zeekant richting Oosterland. We hebben hier een prachtig
uitzicht over het waddengebied en op “Het Schor” een zilt natuurgebied van 18 hectare.

In Oosterland bezoeken we de Michaëls kerk. Deze hervormde kerk dateert uit de 11e eeuw en ligt op het hoogste
punt van het dorp, en het dorp zelf ligt op 5 meter boven N.A.P. Dit is ook een prachtig kerkje maar helaas er wordt
entree gevraagd. Buiten is een mooi oud kerkhof met enkele prachtige grafstenen. Veel voorkomende namen zijn
Lont en Tijsen. We krijgen gelukkig wel een mooi gratis stempel in deze kerk. Er worden ook nog enkele mooie
verhalen verteld en voorzitter Hans de Jong verhaalt over de 80 stempels van het Jaabikspaad.
Van die 80 Jaabikspaad-stempels zijn 51 stempels ontworpen door de Friese heraldicus Jelle Terluin. Hij heeft van
deze stempels een ontwerp in kleur en zwart-witte uitvoering gemaakt; en bij alle stempels heeft Jelle Terluin een
verklaring van de gebruikte symbolen en kleuren geschreven.

De st Michaëls kerk. Op Oosterland

Heidense Kapel in Stroe

Hierna lopen we via het buurtschap Vatrop naar de Heidense kapel in het buurtschap Stroe. Deze buurt is sinds
mensenheugenis een mystieke plek. Naar verluidt zouden hier twee leylijnen elkaar kruisen. Tegenwoordig is de plek
in gebruik als begraafplaats. In deze stiltekapel staan we letterlijk even stil en kunnen we voor onze dierbaren een
kaarsje opsteken.
We vervolgen onze weg en komen langs het Museum van Jan Lont. Het is ondertussen al laat geworden, dus lang
blijven we hier niet stilstaan. Rond vijf uur zijn we weer terug in Hippolytushoef en kunnen we nog een stempel
halen in de kleine Katholieke kerk van Hippolytushoef. Ook vindt er nog een verloting plaats van een uniek T-shirt
van Camino aan het Wad - Noord Holland benoorden ’t IJ. Nummer 35 is de gelukkige.
Na afloop drinken we met zijn allen nog iets bij restaurant “Het Plein” op het plein in Hippolytushoef. Het was een
prachtige dag met veel bezienswaardigheden en hele mooie, soms diepgaande gesprekken. Bij deze wil ik Tiny
Dekker en de rest van de organisatie bedanken voor het organiseren.
Graag allen tot ziens op 25 juli!
Petra Koomen

André en René

