Santiago aan ’t Wad
Van Zandvoort naar Haarlem

28 april 2018
13e etappe Bollenstreek/Rijnland

In de stationshal verzamelen
zich 46 mensen voor de laatste
etappe van de Camino aan ’t Wad
in de regio Bollenstreek/Rijnland.
Wel veel mensen, maar het zijn
dan ook twee groepen die zich
vandaag hebben verzameld. Ook
de regio Amsterdam is vertegenwoordigd, die de bourdon van ons
gaat overnemen en ook zelf weer 13 wandelingen heeft uitgezet.
In een lange sliert lopen we naar het Visserspad en door de duinen
komen we bij Kraantje Lek terecht, een uitspanning aan de rand van
de duinen met vroeger een holle boom. Door Kees Verkade, een
Haarlems kunstenaar, vereeuwigd door van de oude stam een kopie in
brons te gieten. Een mooie verzamelplek voor de groepsfoto.

We lopen langs de Koningshof, maar niet erin, dat
kost teveel tijd en over bospaadjes lopen we naar
het Koepad, waar een oude boomstam is ingekerfd
tot symbool van gestapelde manden met vis en op de
top een vissersvrouw, die vanuit Zandvoort de
handel naar de vismarkt bracht. Op de terugweg
stopte ze om op verhaal te komen en de lege nog
naar vis stinkende emmers waren de basis voor de
bijnaam van het etablissement “de stinkende
emmer”, alias Het Wapen van Kennemerland. Daar vallen we binnen
met 46 man en pauzeren er met
koffie enzo.
Tegen twee uur vertrekken we in
de richting van Haarlem en
bereiken we de stad via het
Houtmanpad en de
Brouwersvaart. De weg
door de stad doen we
gecontroleerd, door bij
stoplichten en

oversteekplaatsen te wachten tot de hele
groep over is. Dat herhaalt zich een aantal
malen tot we aankomen bij het
Rosenstock Huessy-huis. Om kwart voor
drie worden we daar ontvangen met
koffie/thee en koek en begint het ritueel
van de overdracht.

Eerst een uitgebreide toespraak van Helmi over de
voorbereidingen en het tijdsbeslag in de afgelopen
twee jaar. Dan treedt het eigen a capellakoor van ons
genootschap, El Orfeon Jacobea, op met een aantal

liederen ter omlijsting
van deze feestelijke
gebeurtenis.
Een pauze met een drankje mag niet te lang duren , want er staat nog
een optreden van
het genoemde koor
op het programma.
Tenslotte volgt de
echte overdracht
van de bourdon aan
de regio
Amsterdam, die
Helmi overdraagt
aan Marja te Lintelo.
Voorzitter Willem
spreekt nog een
dankwoord uit naar
de leden van de
organisatie, die deze
wandelingen in duin,
polder en
bollenstreek hebben
mogelijk gemaakt

In het Café Saint Jacques in het naastliggende restaurant De
Kloosterkeuken kunnen we met elkaar nog even napraten en
nagenieten van deze mooie reeks van gebeurtenissen.
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