
 

 

Verslag van de 2e wandeling van het Genootschap, georganiseerd op zaterdag 
24 juli 2021.  

We werden om 10.15 uur verwacht op het station van 
Wormerveer. Daar het Heilig Jaar betrof, was er een 
extra uitstapje en bovendien kregen we een munt voor 
een consumptie. 

Het weer is prima en een mooie wandeling voert ons naar de Poelboerderij aan 
de Poel, alwaar we de gratis munt kunnen inwisselen en kunnen genieten van 
een kopje koffie op een heerlijk zonovergoten terras. 

           

Bovendien kregen we hier een stempel en een wandelplaatje voor in het 
wandelboekje. 

We waren met 27 personen en het was erg fijn om weer bekenden te zien, te 
spreken en nieuwe mensen te ontmoeten.  Vanwege de Corona hadden we 
elkaar lange tijd niet gezien en gesproken, daar er geen bijeenkomsten konden 
worden georganiseerd. 

Na de koffie vervolgen we ons pad langs de Poel. We kwamen zelfs langs een 
pad (vlakbij een molen), dat helaas voor ons niet toegankelijk was wegens de in 
zeer slechte staat verkerende bruggetjes. Via de Wijdewormerpolder,  

   De Zaan en de Kalverringdijk   
komen we bij de Zaanse Schans. 



 

Hier kunnen we even ieder voor zich de Zaanse huisjes en de winkeltjes 
bewonderen en natuurlijk je lunchpakket nuttigen.     

    

Wat zijn die Zaanse huisjes toch leuk en uniek. Het is dan ook niet voor niets 
dat hier normaal zovele toeristen komen om deze bezienswaardigheden te 
bekijken. Het was nu aanmerkelijk rustiger vanwege de situatie 
rond Corona. 

Om 13.45 uur worden we verwacht bij het Zaans Museum, alwaar 
een bus voor ons klaar stond.                                                    

Deze bus brengt ons naar Zaandam waar we een bezoek brengen aan de 
Bonifatiuskerk aldaar. ,Carla doet enkele mededelingen t.a.v. het vervolg van 
de wandeling na het bezoek aan de kerk.  We rijden met de bus over de brug 
over de Zaan en zien de leuke Zaanse huisjes aan ons voorbijglijden. We 
stappen uit bij de Bonifatiuskerk en worden verwelkomd door Mevrouw Carla 
Buis, kunsthistoricus. Zij vertelt ons enkele wetenswaardigheden over de 
geschiedenis, de bouwstijl en het interieur van deze kerk. Ook over Bonifatius, 
die een belangrijk kerkhervormer was.  Zij haalt ook aan dat wij vandaag in 
wezen een mini-pelgrimage doen in de Zaanstreek. Ook kwamen de belangrijke 
pelgrimages aan de orde, zoals: Rome, Santiago de Compostella en Jerusalem. 

           



 

Zij was ervan op de hoogte dat er onder ons personen waren die meerdere 
keren naar Santiago zijn gelopen. De opvallend prachtige kleurrijke ramen in 
deze kerk zijn vaak geschonken door rijke burgers. De ramen zijn vervaardigd in 
het Glasatelier van Frans Nicolaas & Zn. in Roermond.  Zij vertelt over de 
historie achter de gebrandschilderde ramen.  Ook zijn er door het voormalig  St. 
Jans Ziekenhuis gebrandschilderde ramen uit de kapel van dit oude ziekenhuis 

aan de kerk geschonken.  

Zij belichtte ook nog de betekenis van de kerk in de oorlog in verband met de 
“onderduik”. Zij besluit haar uitgebreide lezing dat we nog even in de kerk 
mogen rondwandelen en tot slot eindigt zij naar ons allen met :  Buon Camino. 
Na dit interessante bezoek stappen we allen weer in de bus. Het is een mooie 
bus, voorzien van airconditioning, maar we moeten volgens voorschrift wel een 
mondkopje gebruiken.Carla vertelt: We hadden de keuze mee te rijden tot het 
station ofwel eerder uit te stappen en de laatste 4 á 5 km te lopen. 

Ondanks dat we heerlijk zaten, stapten de 
meesten toch uit en besloten het laatste stukje te 
wandelen. De wandeling ging richting het Frans 
Marspad en ons pad zou gaan door het Guisveld, 
een mooi natuurgebied.  

Helaas…… Het Guisveld was afgesloten door een 
ijzeren hek op een bruggetje en zo moesten wij o.a. 
door de bebouwde kom richting het station. Bij het 
station aangekomen werden we door Ben 
Hooijschuur uitgenodigd om met elkaar nog even 
iets te nuttigen. Hiervoor kregen we allemaal weer 

een munt voor een consumptie.   

 



       

We kwamen terecht in een wel zeer ludieke horecagelegenheid, Paintball te 
Wormerveer.  Dat was heel gezellig.  Iedereen had wel wat te vertellen over 
gedane, dan wel nog op handen zijnde pelgrimages.  Altijd weer interessant die 
diverse meningen over hoe het moet of zou moeten zijn en wat het beste is. 

We kunnen terugzien op een wel zeer mooie, fraaie, gezellige en goed 
georganiseerde dag. 

Allemaal bedankt en tot ziens. 

 

Verslag geschreven door Leny Bakker 

Bewerking Carla 


