
         Vandaag de 6de etappe van Wad naar IJ, 
    
 
 

    
 
 
 
 
Om 09.30 aanwezig in Egmond aan de Hoef, bij de prachtige Slotkapel waar we een lekker kopje koffie of thee 
aangeboden kregen door het bestuur. Het weer is goed, zeker met het windje in de rug en pril zonnetje!  

Iedereen weer blij om elkaar te zien, we hebben er weer zin in! De paspoorten werden nog 
gretig verkocht. Een mooie stempel van de Slotkapel werd erin gezet. En we gingen op weg 
na welkomstwoordje van Arianne.  
Het eerste stuk door de weilanden en klimmen over vele hekjes, hilariteit alom want de 
schapen in de wei keken ons nieuwsgierig aan! Toen de laatste brug en richting Heiloo langs 
sportvelden en atletiekbaan.  
De eerste stop was bij de Willibrordus kerk in Heiloo en buiten 
werd het labyrint veel gefotografeerd en bekeken.  
Het is een copy van het labyrint in Chartres (Fr) van 1200, een 
symbool voor de pelgrimsreis naar Jeruzalem. 

Daar ook weer koffie en thee, even tot bezinning komen, en nog weer een stempel 
voor de pelgrimspas. 
Toen door naar Akersloot langs weer mooie weidse natuur en mooie oude molen 

waar leuke foto’s zijn gemaakt. In het centrum naar de Sint 
Jacobus Major kerk met Sint Jacobs schelp in het pad voor de kerk. Deze kerk is in 1972 
gebouwd en vierde vorig jaar het 50-jarig bestaan. De oude doopvont met schelp is 
prachtig en er was ook gelegenheid om een kaarsje op te steken voor Kracht en 
Dankbaarheid. Toen weer verder via Dorregeest door park en langs het prachtige 
Uitgeestermeer. Nog een stukje langs industrieterrein, en kwamen we aan bij Dorpshuis de 
Zwaan onze eindbestemming van deze prachtige wandeling! 
Iedereen kon zich verheugen op een koud biertje of frisje en er werd nog even nagepraat 
om daarna weer allemaal huiswaarts te gaan.  
Carla, Arianne en Peter bedankt weer voor de geweldige organisatie en jullie altijd 

aanwezige enthousiasme! 
We hopen elkaar weer te zien op 4 maart voor de 7de etappe van Wad tot IJ, die weer start in Dorpshuis de 
Zwaan Uitgeest om 09.30 en gaat richting Pontje Buitenhuis 
Bon CAMINO 
 
Geschreven door Marijke Bruin 
 
 
 
 


