Camino der Lage Landen – Santiago aan het Wad
Rondwandeling Schagen 30 juni 2018
De ontvangst met koffie en thee was in de Christoforus Kerk in Schagen. Hier
werd een uitleg gegeven over de geschiedenis en de bijzonderheden van deze
kerk. Heel indrukwekkend zijn de gebrandschilderde ramen van o.a. het
Mirakel van Amsterdam, St Adelbertus en een aantal aan vrouwen gewijde
ramen. Ook de preekstoel uit de 15e eeuw, het altaar en het Mariabeeld zijn
een blik meer dan waard.
Stipt om 10:15 startte onze marsleider Tom de wandeling. Bij een
aangename temperatuur van 25gr liepen we Schagen uit en gingen over
het fietspad langs de N241 richting de Kapel op de Keins, waar wij om
11:06 arriveerden.
Na een bezoek aan deze aan Maria gewijde stilte
kapel werd ons 15 minuten rust gegund alvorens
verder te gaan. Om 11:20 was dat zover en wij
vervolgden onze weg over de Westfiesedijk. Een
wijds uitzicht over de lager gelegen landerijen werd
ons gegund bij een temperatuur van inmiddels
meer dan 30 graden, gelukkig wel met een vriendelijk windje. Daar kwam na
een uur en 3 kwartier lopen een einde aan toen we over het water van het
Kolhornerdiep door een stukje bos op een onverhard pad richting
Barsingerhorn gingen.
Om 13:30 bereikten we de Heerenweg 57a waar wij met
koffie, thee, jus d’orange en een hapje door Marie-Louise
verwelkomd werden. In de mooie tuin met veel zitplekjes was
het een aangenaam verpozen. Het meegebrachte bammetje
werd verorberd en er werd de nodige rust genomen.
Om 14:30 werden we door onze marsleider weer verzocht te
starten richting Schagen. Na 20 minuten werd eerst nog even
afgeslagen naar het station aan de Heerenweg van een spoorlijn uit de vorige eeuw en even
verderop “het beste plekje” met een uniek rustgeven uitzicht.
Tenslotte de laatste etappe van 3,5 km terug naar Schagen
naar de Christoforuskerk waar wij om 15:35 arriveerden.
Na de verloting van het speciale T-shirt, van onze regio en
Santiago aan het Wad eindigde ook deze wandeling met 47
deelnemers. De jongste deelneemster van 11 jaar verdiend een
pluim evenals de oudste, die een 80plusser is.
Samengevat kunnen we terugkijken op een succesvolle wandeldag.
Heiloo, 1 juli 2018
Peter Jongh Visscher

