
14 Januari 2023   Wandelen 

We verheugden ons met z’n allen op een prachtige wandeling van Schoorldam naar Egmond a/d 
Hoef in het begin van het nieuwe wandeljaar. 

Wat was het een slechte dag voor onze wandelgroep, maar niet te min was er een behoorlijke 
opkomst voor deze tocht, maar ja in Schoorldam aangekomen was het reeds nat en een harde wind. 
Dus iedereen ingepakt met een goede jack en of cape rondom het lichaam, vertrokken wij met volle 
moed naar de eerste stopplaats De Zilte Zoen, wetende dat het niet zover wandelen was in Schoorl  
voor een heerlijk kopje koffie met een koekje en chocolademelk en weer lekker 
doorgewarmd. 

Na deze stop weer op weg door de straten van Schoorl en het buitengebied van Schoorl 
en Bergen met mooie beklimmingen en afdalingen en het duingebied, waar we ook de 
in het wild levende paarden en koeien mochten aanschouwen. 

Op enkele plaatsen in het bos of duingebied stopten we voor de sanitaire behoeften en 
konden dan ook de groep weer hergroeperen, want door de harde wind raakten er 
toch mensen achterop, daardoor kwamen we weer even op adem. Wat mij opviel was 
de goede humor bij dit noodweer en de prachtige omgeving. 

Na deze pauze gingen we weer de storm in voor het gedeelte naar ’t Woud, waar ook een korte stop 
gepland was, maar geen koffie, werd er gezegd. Daar aangekomen stond daar een openlucht tent 
waar we dankbaar gebruik van gemaakt hebben. Met lekkere koffie, thee en chocolademelk met 

zelfs een lekker koekje geweldig, hier hadden we niet op 
gerekend. Het zou voor mij de laatste stop zijn i.v.m. 
familie verjaardagen. 

Het laatste stukje naar Egmond a/d Hoef heb ik dus niet 
meegemaakt, wel bedank ik de organisatie van deze wel 
weer mooie tocht en tot ziens, tot 11 Februari. 

Jan Apeldoorn, Schoorl. 

 

 


