Zaterdag was het de september wandeling van Regio NH Benoorden 't IJ.
De startlocatie was dit keer in Oudendijk bij restaurant Les Deux Ponts.

Tegen 10.00 uur kwamen de eerste wandelaars binnen voor een lekker bakkie koffie en om 10.30 uur
gingen we van start met 27 wandelaars, beginnend over de Noorddijk. Het was nog een beetje mistig,
maar heerlijk weer om te wandelen.
Enkele wandelaars hadden goed de pas er in en op de
achterblijvers werd er regelmatig gestopt. Na hergroepering
weer vrolijk verder.
Bij het eerste gedeelte waren er veel schapen op het pad en
bleven nieuwsgierig naar ons kijken. Maar ja, overal poep dus
de schoenen zaten lekker vol.

Halverwege was er een grasdijk met veel hekken dat werd klimmen geblazen. Met veel gelach
kwamen we er elke keer weer overheen. We liepen door Oosthuizen waar we na het dorp over het
weiland tussen de koeien en koeienvlaaien liepen, nog meer poep aan de schoenen.

We moesten ook 2 slootjes over met zelfbedienings
pontjes, lachen was dat weer. Totdat het fout ging bij
het 2e pontje. Een van onze medewandelaars viel in
het water. Gelukkig niet ernstig maar wel een heel
nat pak. Hier en daar gingen tassen open voor droge
kleren.

Daarna weer verder naar de molen van Etersheim.

Hier hadden we de lunchpauze. Na deze rustpauze verder naar het dorpje Etersheim en het schooltje
van Dik Trom. Even kijken in het schooltje, de klompjes stonden al klaar. Leuk hoor! Dan op weg naar
Schardam.

Daar vandaan was het nog 4 km
naar Oudendijk maar wel een lage tippel over de Beetskoogkade waar geen eind aan leek te komen.
Maar ja de laatste kilometers lijken altijd weer langer.
Om 15.30 uur eindelijk terug bij restaurant Les Deux Ponts waar
we met z'n allen op het zonnige terras wat gedronken en
nagepraat hebben over deze wandeling. En na een uurtje ging
iedereen weer huiswaarts.
Het was een leuke zonnige dag.

Verslag geschreven door Anke Hooijschuur.
Foto’s ingevoegd Carla

