Verslag Camino der Lage Landen – Regio NH Benoorden het IJ
Verslag over de etappe 7 zaterdag 21 juli 2018
Deze etappe betrof een rondwandeling Bolsward van 18 km.
De informatie die ik kreeg bestond uit:
Start

: Sint Franciscus Basiliek/adres Grote Dijlakker 7 te Bolsward.

Ontvangst

: 10.10 uur. Vertrektijd (wandeling) 10.45 uur.

Verder werd er een routebeschrijving gegeven die ik U zal besparen, want ik zal U een kort verslag
geven over deze mooie wandeling in de omgeving van Bolsward. Ik had mij ingeschreven op deze
wandeling, want ik zou dit weekeind twee wandelingen doen. Bolsward rondwandeling en route
Zoutkamp – Dokkum. Ik werk ook in de weekeinden, maar ik had het geluk een lang vrij weekeind te
hebben. De weersberichten waren goed. Warm weer met temperaturen die echt mooi zijn voor de
zomer. Ik heb regelmatig contact met ook een wandelaar uit mijn stad Kees Kraan en ook met Bea
een inwoner van Wormer. We besloten samen de reis te maken per auto. Ik zou mijn auto ter
beschikking stellen en verzamelpunt in Purmerend Station Overwhere. De trein zou om 08.00 uur
aankomen en we zouden dan gezamenlijk naar Bolsward rijden. De reis verliep voorspoedig, omdat
we veel gebruik konden maken van snelwegen, namelijk de autosnelweg A7. We kwamen mooi op
tijd aan bij de hele mooie Sint Franciscus Basiliek Kerk in Bolsward. Onze auto even netjes parkeren
bij een gratis parkeerplaats nabij de supermarkt en het centrum van Bolsward.Daarna is het eigenlijk
niet zo moeilijk om deze kerk te vinden. Je ziet twee torens en ja dan maar even vragen welke kerk
we moeten hebben. Na enkele minuten lopen kwamen we aan bij deze indrukwekkende kerk. De
vrijwilliger was bezig de vier vlagen van Bolsward in een standaard te zetten. We waren volgens mij
een van de eerste pelgrims die bij de kerk aankwamen.

De ontvangst was meteen hartelijk en we konden gelijk even een kijkje nemen in deze kerk.

Ik was vandaag in volle bepakking met rugzak en ik had bewust mijn beste camera meegenomen.
Mede ook om te proberen zo mooi mogelijk foto’s/afbeeldingen te maken. Mede ook om dit goede
verslag te kunnen maken. Ik hoop dat enkele foto’s van mij een goede indruk geven van deze hele
mooie wandeldag. Nadat nagenoeg de hele groep compleet was (volgens mij 62 pelgrims) kregen we
een rondleiding door de kerk. De vrijwilliger vertelde samengevat dat deze kerk officieel een status
heeft van basiliek. Een bijzondere kerk kan deze status door zijn bijzondere kenmerken etc.
verkrijgen. Een kerk plus dus. Je krijgt deze status niet zomaar. Bolsward is trots op hun kerk(en). Ik
vond de glas en lood ramen zeer indrukwekkend. Mede ook omdat het licht in de kerk daardoor een
heel bijzondere sfeer geeft. Ik ben altijd al zeer geïnteresseerd in de bouwstijlen van kerken en mede
ook door enkele bijeenkomsten van onze pelgrimsvereniging. Ik kan U schrijven dat ik die dag zeer
onder de indruk was van de bouw pilaren van deze kerk. De vrijwilliger kreeg ongeveer een half uur
om ons een kort rondleiding te geven in de kerk. Na dit half uur moest Peter streng zijn en moesten
we ons klaar maken voor de start van onze wandeling. Natuurlijk wel even onze stempel van de kerk
laten plaatsen. Die stempels in ons pelgrimspaspoort zijn echt soms heel mooi. Ook deze stempel
was het zeker waard om in ons paspoort terecht te komen.

De lange rij pelgrims gingen op pad de stad uit…. Wat kunnen die pelgrims weer praten….zeker als je
onder een viaduct van de A7 doorloopt. Ik liep vooraan en ik hoorde een kakofonie van stemmen
terwijl ik het viaduct verliet en dan sta je plotseling buiten de stad. Het Friese platteland ineens voor
je. De pelgrims wandelen keurig aan de kant van de weg en ervaringen worden uitgewisseld.

Ondanks het feit dat ik nagenoeg altijd solo reis, vind ik het ook wel eens fijn om in een groep te
wandelen. Mede ook omdat ik de vele pelgrims van onze eigen vereniging steeds beter leer kennen
als hele bijzondere fijne mensen met allemaal het zogenaamde camino virus. Ja dat noem ik maar zo.
Je vindt een camino geweldig of een hele enkele keer is een camino een marteling. Ik denk dat de
meeste mensen die een camino wandelen met een goed gevoel afsluiten in Santiago de Compostella.
We liepen een stukje langs de A7 en kwamen langs Brocante Mengelmoesje…..Wat mij echt bij is
gebleven is de bijzondere paarden die ik daar onderweg zag. Het nog groene platteland en toch ook
het water dat er is. Friesland is echt een watersport provincie met vele waterwegen. We zagen dit
echt wel onderweg.

Al na korte tijd (tenminste zo voelde dat) kwamen we aan bij de Wolsumer kettingbrug. Bij deze brug
was onze pauzeplek genaamd Kootje bij de Brug. Ik begrijp niet hoe zij aan die naam komen? Het zag
er in ieder geval heel gezellig uit. Een soort verenigingsgebouw met bar en meubilair uit de 80e jaren.
De uitbater werd wel even verrast door onze vlotte aankomst om 11.45 uur en hij had de koffie nog
niet opgezet. Hij leek een beetje van slag, maar al vlot kwam dat heerlijke zwarte vocht in een kopje
terecht en als je ook nog eens in de tuin heel veel stoeltjes aantreft. Dan word je daar natuurlijk blij
van. Zelfs bij de steiger stonden tafels en stoelen met zonneparasols. Deze ochtend werd het al flink
zonnig en de temperaturen kwamen toen volgens mij al uit op 23 graden. Echter er was niet veel
wind. Dat maakte het gevoelsmatig iets warmer. Bij het huis van de uitbater was zelfs twee toiletten
en een kraan om je bidon even bij te vullen. Ook deze wandel dag weer genoeg drinken!!

Na drie kwartier werd Peter weer streng en moesten we dit hele mooie rustplekje verlaten. Ik hoorde
menigeen een beetje mopperen dat ze geen afscheid konden nemen van dit hemelse rustplaats.
Peter ging streng op de weg staan en hij moest echt even iedereen aansporen om op te staan. Ik was
vlot bepakt met rugzak en ging even een paar foto’s nemen. Met name Peter, want meestal maakt
hij foto’s. Nu was hij een aan de beurt om op een foto te staan. Peter, ik hoop dat de afbeeldingen
gelukt zijn en dat je er blij mee bent. Na een kort stukje gewandeld te hebben kwamen we aan bij
een heel klein leuk kerkje in het dorpje Wolsum. Deze kerk is nagenoeg geheel van hout. Bijzonder
vond ik dat enkele vloerdelen eruit waren gehaald en dat er een aantal stenen zichtbaar waren. Voor
de bijzonderheden verwijs ik U graag naar de foto’s die ik gemaakt heb.

We waren daar ongeveer om 12.35 uur. Na korte tijd natuurlijk weer verder. Ik heb informatie
gekregen over deze kerk, maar dit verslag moet ik enigszins leesbaar houden. Daarom kunt U deze

informatie lezen op de website: www.kerkwolsum.nl De lunch werd genuttigd in Blauwhuis
(Blauwhuis) en we konden een stempel halen in de kerk aldaar. Na een korte lunch en drinken
moesten we echt weer op tijd vertrekken. Enkele achterblijvers hadden nog een uitsmijter besteld en
moesten nog wachten. Ik denk dat zij het eten erin gesmeten hebben, want korte tijd later zag ik ze
weer achter ons lopen in het mooie platteland gedeelte richting Tjerkwerd.

Ik wandel graag op dijkjes en bij deze wandeling heb ik er zeker van genoten. De Hemdyk en en
vervolgens de Krabbedyk. In NH is het natuurlijk DIJK, maar we zijn in Friesland en daar schrijven ze
dyk. Ik heb gelezen dat deze Krabbedyk een waterkering is uit de 12e eeuw. Dat maakt wel even
indruk. Ook het pad langs de Workumer trekvaart was even heel prettig wandelen. Na de vele
kilometers op asfalt is het even goed om de voetjes even rust te gunnen. Het gras op dat pad was
kortgeleden gemaaid en zorgde ervoor dat we flink vaart konden maken.

De wind was inmiddels opgestoken en met een frisse wind in het gezicht wat het echt genieten van
dit deel van de wandelen. Het was echt een mooi trekpad. Vroeger trokken de paarden over dit pad
de schepen voort richting Bolsward. Dit was hard werken voor deze paarden. Het pad voerde richting
Tjerkwerd en de contouren van de stad Bolsward werden steeds zichtbaarder. Na een korte stop bij
een groot bedrijf, konden we even in de schaduw bijkomen. Even wat eten en drinken. De inwendige
mens even laten genieten. Na enkele wegen kwamen we weer op het trekpad terecht en uiteindelijk
bij een viaduct nabij de A7. Eigenlijk was deze wandeling heel vlot gegaan. Het zou 18 km zijn doch ik
hoorde van een ervaren wandelaar die de km had bijgehouden dat de afstand ongeveer 20 km was.
Na dit tunneltje liepen we langs Van Burens Leerlooierij en liepen we richting de Blauwpoortsbrug.
Het was nog een klein stukje tot we weer in het centrum van Bolsward waren. We werden geleid
naar een horecabedrijf met een groot terras. We werden naar binnen geloodst in een heerlijk koele
ruimte.

Ze wisten dat we vanmiddag Ik heb volgens mij op mijn horloge gekeken en het was toen ongeveer
16.30 uur. Helaas geen tijd meer voor het Titus Museum naast de kerk waar we gestart zijn. Mijn
maatje Kees en Bea (zo zal ik haar noemen) hadden ook weer deze pittige wandeling overleefd.
Ontzettend trots op deze kanjers die het toch maar weer gedaan hebben. Kees en ik zouden
vanavond naar Peins gaan, om aldaar te gaan overnachten in een nieuwe Nederlandse/ Friese
Refuzio. (kerk). Kees heeft beloofd hierover een verslag te maken, want ook deze belevenis/nacht
staat in mijn geheugen gegrift als een zeer bijzondere overnachting. Ik hoop dat U dit verslag van
Kees leest, want we hebben echt samen een bijzondere nacht gehad. Verder deze middag/deel van
de avond heerlijk iets gedronken en nagepraat met de mede pelgrims. Samengevat hebben we deze
zevende etappe als zeer mooi ervaren. Ik heb beloofd deze dag met een verslag weer te geven en ik
hoop dat U dit verslag als lezer waardeert.
Een ervaren pelgrim van de Regio Noord-Holland Benoorden het IJ
Bert Gorter
Ps.
Wilt U mij avonturen/pelgrimswandelingen volgen? Kijk dan ook even op mijn website:
www.bertgorter.waarbenjij.nu

