
Nummer 219 oktober 2020 

1



 

AKERSLOTERMARATHONKLUB AMAK 
Opgericht 31 januari 1981 (wandeltak sinds april 1994) 

 
COLOFON 

 
BESTUURSLEDEN: 
Sandra Eriks   voorzitter  Dielofslaantje 2 06-17378556 
       voorzitter@amakakersloot.nl 
Ans Kaptein   secretaris  Klein Dorregeest 7a  
       secretaris@amakakersloot.nl 
Lida Oud   penningmeester Kerklaan 19    
       penningmeester@amakakersloot.nl 
Edwin Jaspers   technische zaken Delving 42 
       hardlopen@amakakersloot.nl 
Erwin Tiebie   bestuurslid  Madeliefpad 12   
       redactie@amakakersloot.nl 
 
 
LEDENADMINISTRATIE: 
Marlies Dekker  voorzitter  ledenadministratie@amakakersloot.nl 
 

 
WANDELAFDELING: 
Kees Deijlen   secretaris  wandelen@amakakersloot.nl 
  
 

REDACTIE CLUBBLAD: 
Erwin Tiebie      redactie@amakakersloot.nl 
 
Website: www.amakakersloot.nl 
 
Documenten over het privacy beleid van de vereniging kunt u vinden op de website. 
 
Kopij voor het volgende clubblad inleveren voor 6 december 2020 
 

BANKRELATIE: 
IBAN: NL02INGB0004106770, t.n.v. Akersloter Marathon Klub 
 

2

mailto:voorzitter@amakakersloot.nl
mailto:secretaris@amakakersloot.nl
mailto:penningmeester@amakakersloot.nl
mailto:hardlopen@amakakersloot.nl
mailto:redactie@amakakersloot.nl
mailto:ledenadministratie@amakakersloot.nl
mailto:wandelen@amakakersloot.nl
mailto:redactie@amakakersloot.nl
http://www.amak/


Beste AMAK leden, 
 

Gelukkig is de AMAK een vereniging die buiten sport en kunnen we 
dus gewoon doorgaan met onze sportactiviteiten, maar natuurlijk 
nog steeds volgens de richtlijnen van het RIVM.  
Al is de herfst al begonnen en wordt het nu echt wat kouder, ook in 
dit jaargetijde is het heerlijk om buiten te wandelen of hard te lopen. 
 
Laten we er voor zorgen dat we gezond blijven, veel bewegen, 
voldoende rust nemen en gezond eten. Dan is de kans dat we ziek 
worden kleiner en als we dan toch de griep of corona krijgen, is de 
kans op een voorspoedig herstel in elk geval groter. 
 
Ik wens iedereen sterkte in deze lastige tijden en hoop dat we 

allemaal gezond en wel van de herfst kunnen genieten. 
 
Namens het bestuur, 
Sandra Eriks-Mynett 
Voorzitter 
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VERENIGINGSDAG 5 SEPTEMBER 2020 
 

AKERSLOTER MARATHON KLUB 
 
 

Alle leden hebben het alternatieve programmablad in de brievenbus ontvangen. 
 

Ieder voor zich en toch met z’n allen 
 
 
 

Ieder voor zich 
 

De dag begon ieder voor zich gewoon thuis met het combineren 
en invullen van 25 woorden op het programmablad. 
 

Dit nam wel wat tijd, maar dan je hebt wel een leuke originele 
indeling gemaakt en je was rustig thuis bezig, daar ging het om. 
De indelingen en de punten waren bij iedereen verschillend. 
 
 
Voor het huiswerk krijgen alle deelnemers een dikke vette 10 

 
 
 
In de middag gingen we naar buiten met een opdracht. 
Ga hardlopen, wandelen of fietsen door Akersloot en noteer zoveel mogelijk bruggen. 

 
 

Wat is eigenlijk een brug? 
 

Als je heel slim bent ga je op internet kijken of een woordenboek raadplegen voor de juiste 
definitie. Dat levert niet alleen een hoge score maar ook gesprekstof met leuke reacties op. 
Met pen en papier ging men heel gemotiveerd, serieus en sportief door Akersloot bruggen 
noteren. Dat was te merken want de formulieren werden door alle deelnemers ingeleverd. Het 
resultaat was geweldig. Een compliment is daarom echt verdiend. 

 
 

Het inleveren van de formulieren. 
 

Van 16.00 tot 17.00 uur kon bij de handbal het programmablad ingeleverd worden. Alles was 
coronaproef ingedeeld. 
Met een stoepkrijt aangegeven looprichting liep men de ene deur in en de andere deur uit. Tafels 
stonden buiten om elkaar zoveel mogelijk ruimte te geven (geen 
Grapperhaus toestanden). Je moest zelf het programmablad in een bak 
leggen en vervolgens gingen die nog 48 uur in quarantaine. De 
consumptiebon werd op afstand gegeven. De namen van de 
aanwezigen werden genoteerd en twee weken bewaard. 
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Als herinnering aan de Vereniginsdag kregen de deelnemers een rugzakje en een wandelroute 
van 10.2 km, compleet met de beschrijving. 

De route gaf wel wat problemen. 
 

Als je denkt, ik pak de Gemeentegids van Castricum met de plattegrond van Akersloot en teken 
daar gewoon de route op, dan gaat dat mooi niet door want Akersloot staat niet eens volledig in 
de gids!!! 
Al sinds 2005 is er overleg met het verzoek om Akersloot wél volledig in de Gemeentegids van 
Castricum af te laten drukken maar nog steeds is het niet gelukt.  Zie gids 2020/2021 
Op blz. 43. staan de plaatsnamen van de Gemeente Castricum. De Woude wordt ook vermeld 
behalve Akersloot!!!. Wél staan de Gemeente Uitgeest en Heemskerk op deze bladzijde. 
 

Op blz. 42 staat de plattegrond van Akersloot maar na de Roemersdijk houd het op!!! 
De Noordermolen, korenmolen ’De Oude Knegt’, boerencamping ‘De Boekel’ en ons Pontje 
ze staan niet op de plattegrond. Teleurstellend is ook dat je als inwoner van Akersloot moet 
vaststellen dat je na de Roemersdijk nergens bij hoort. 
 
 

Gelukkig bracht de app van Strava uitkomst. Deze GPS 
app gaf Akersloot en de  route aan. Met bereidwillige 
hulp kwam het ook op papier. 
 

Toegegeven moet worden dat de oplettendheid van de 
deelnemers zo voortreffelijk was dat niet alle bruggen op 
deze route staan. 
 
 
 
Over de uitslag van ingeleverde formulieren kan geen 
informatie worden verstrekt.  
 

 
Toch met z’n allen. 

 

Ook dit keer stond na afloop onze enthousiaste Amakker klaar om ons te voorzien van een 
drankje. Het was een gezellig samenzijn met leuke gesprekken. Natuurlijk kwamen de bruggen 
ter sprake en menig grapje werd gemaakt. Zoals: hoeveel bruggen heb jij in je mond, onze 
neusbruggen, alle brildragers hebben een brug op hun neus, Vakgarage Akersloot heeft ook 2 
bruggen en misschien heeft menig klusser ook een brug in eigen garage staan enz. enz. 
Wij kunnen hier wel om lachen. 
 

Ook de plattegrond van Akersloot kwam ter sprake en dat leverde dit leuke onderstaande artikel 
op. Het is geschreven door oud dorpsgenoot Leon Veldt, gepubliceerd in het Nieuwsblad voor 
Castricum van woensdag 6 juli 2005   “Het Vergeten Volk”. 
 

 
 

Samen vier je een Verenigingsdag.   Gezellig dat je er was. 
 

Hopelijk is het volgend jaar de Corona voorbij en gaan we zonder veel problemen een 
feestelijke Verenigingsdag tegemoet. 
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Groeten van: 
Het dag team: 5 september 2020 

 
Nieuwsblad voor Castricum woensdag 6 juli 2005 

 

 
        Geschreven door oud dorpsgenoot Leon Veldt. 

 
Opmerking: 
Na het lezen van deze column kunnen we concluderen dat Piet nu al 15 jaar huilt omdat de 
plattegrond van Akersloot nog steeds niet is aangepast.  
Dit is toch om te huilen. 
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AMAK BRUGGEN ROUTE 

 
  
 Onder voorbehoud. 
  3. Bruggen Geesterweg;  Roemersdijk, Dorpsstraat en bij de Sluis. 
  4. Bruggen In de omgeving van de Rembrandtschool. 
  1. Brug Bij de rotonde naar de Tarp. 
  1. Brug Verlengde van de Delving. 
  1. Brug Pengebouw Sluisweg. 
  1. Brug Fielkerweg. 
  3. Bruggen Om het meer, 3 smalle bruggentjes in het zicht. 
  2. Bruggen Om het meer. 
  1. Brug Naar de begraafplaats Kerklaan. 
  1. Brug ’t Hoorntje. 
  5. Bruggen Molenpad. 
  5. Bruggen Stet. 
  1. Brug De Oude Knecht. 
  1. Brug De Crimpen. 
  2. Bruggen Binnengeest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Buiten de route zijn er nog een aantal bruggen in Akersloot. 
  3. Bruggen Voor, bij en na de Noordermolen. 
  1. Brug  Over de Oude Schulpvaart, na Startingerweg 43a.  
  1. Brug  Naar boerderij van Sander de Koning.  
  1. Brug Op Boekel na Loonbedrijf van Vliet. 
  1. Brug  Als grap, naam  De Brug (School, Buurtweg).  
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AMAK BRUGGENTOCHT ± 10.26 KM DOOR AKERSLOOT 
 

 
 
 

AKERSLOTER MARATHON KLUB 
 

Een wandeltocht over en langs, en met zicht op de bruggen/tjes van Akersloot. 
 

R.A. = rechtsaf. 
L.A. = linksaf. 
R.D.= rechtdoor. 
 
1.Start ’t Kruispunt, hoek Mozartlaan/Raadhuisweg vanuit “t Kruispunt” R.A.,   Na ± 30 m. 
2.R.A. tegelpad richting bushalte.   R.D. brug over,   Rechts aanhouden brug over,   R.D.    
3.Einde weg, L.A. (Mozartlaan),   R.A.   (Hoocamp),   R.D. richting (nr.62-84).    
4.Na nr. 84 rechts aanhouden asfalt pad volgen.    
5.Einde pad R.D.   Einde RA.(Hoocamp), en direct L.A. richting (nr. 65-59),    
6.Einde R.A. asfalt pad volgen.   Brug over, schelpenpad,    
7.Einde schelpenpad L.A.   L.A. (Lange Dresch),   2e pad RA. (schelpenpad),    
8.Met de bocht mee (tegelpad),   R.D. over parkeerplaats,   Einde parkeerplaats R.A.    
9.Direct L.A. (Outerlant), met de bocht mee naar Links,   Einde weg R.A. (Lange Dresch).    
10.Rechts aanhouden, na huisnummer. 39 R.A.   R.D. wandelpad,   brug over (voor de 2e keer),   
11.Rechts aanhouden brug over,   Links aanhouden, brug over.    
12.R.A. voetpad,   (Stammerboogh), oversteken,   RD. richting rotonde,   R.A. brug over,    
13.R.A. (De Tarp),   Met de bochten meelopen,   R.A. en (Lange dresch) oversteken,   R.D. 
14.Bocht naar links,   R.A. (Krochtlaan) fiets/wandelpad,   Einde pad L.A. (Startingerweg ),    
15.L.A. (Sluisweg),    Einde weg R.A. fietspad langs (Geesterweg),    (Pas op met oversteken)    
16.Brug over, L.A. (Kl. Dorregeest),   R.D.   Brug over (Fielkerweg), gaat over in (Boschweg).    
17.Bij Meervogels R.A. (De Baan) wandelpad /schelpen volgen,   Einde (De Baan),    
18.R.A. fietspad (Hennie Groot Schermer pad),   Fietspad volgen.   L.A. brug over,    
19.Einde fietspad RA. (richting Jachthaven ARZV)   RD. richting ’t Hoorntje,   Hek door en RD. 
20.L.A. en brug over, Einde ’t Hoorntje, RD. (Wilhelminaplein),   Einde plein R.A.(Julianaweg),   
21.Einde (Julianaweg) Meerweg oversteken (De Crimpen),   R.A. wandel/fietspad (doodlopend)   
22.Einde pad links aanhouden en R.D.(’t Stet),   Einde (’t Stet),   Rustpunt. 
23.Ga terug,   RA. (wandelpad),   R.A. volg de bochten 2x links, 1x rechts, 1x links    
24.Einde weg R.A. (fietspad),   L.A. richting (Pontweg Noord)   (Pas op met oversteken).    
25.Pontweg volgen met de bocht naar rechts, Einde (Pontweg Nrd), weg oversteken (pas op)    
26.R.A. Fietspad,   Na 250 meter LA.(Uiterdijk, klinkerweg),   Einde (Uiterdijk) LA. (fietspad), 
27.Links aanhouden (De Crimpen),   Einde (De Crimpen) R.A.   Weg oversteken, (Pas op). 
28.Links aanhouden (schijn tegelpad),   Einde (tegelpad) L.A. (Frans Halslaan).    
29.1e R.A. (Johannes Vermeerstraat),   R.D. brug over,   L.A. (Rembrandtsingel).    
30.LA. brug over,  RA. (Rembrandtsingel),  Einde LA. (Churchillplein),  1e R.A. huisarts Chesters 
31.Einde L.A. wandelpad langs (Martin Luther Kingstraat),   Einde wandelpad L.A.    
32.(Martin Luther Kingstraat) wordt (Pr. Kennedylaan),   R.D. einde ’t Kruispunt. 
 

Deze bruggenwandeltocht is tot stand gekomen in de Coronatijd als alternatief voor de  
AMAK Verenigingsdag 5 september 2020 

 
Wandel deze route ook eens in tegenovergestelde richting. 
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1981-2021  40 jaar AMAK 
Volgend jaar bestaat onze club 40 jaar en dat willen we 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. In het eerste 
weekend van september willen we dat uitgebreid vieren. 
Natuurlijk hopen we dat we de huidige corona-situatie 
achter ons hebben gelaten. Maar wat moet het worden; 
een dag, een avond, een heel weekend? Ook zijn we nog 
op zoek naar leden die in de organisatie hiervan willen 
plaatsnemen. Vanuit het bestuur zullen dan ook 1 of 2 
personen plaatsnemen in dit organisatiecomité. Heb je 
suggesties, spreek dan een van de bestuursleden aan of 
nog beter, meld je aan als lid van het organisatieteam. We 
hopen op veel respons vanuit de club. 

Het bestuur 
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Acht daagse in Luxemburg en Eifel van 2 – 9 augustus 2020. 
 
Van de Sportwandelschool Hoorn kreeg ik een mailtje over een acht daagse bus- wandelreis in 
Luxemburg en de Eifel. Nou, dat leek me wel wat. Corrie gemaild of zij misschien zin had om 
mee te gaan. Dat lukte, en zo gingen wij zondag 2 augustus met de trein van 7.35 uur van station 
Uitgeest naar station Sloterdijk. Daar zouden we door de bus van ZDS uit Zoetermeer worden 
opgehaald. ZDS organiseert zelf ook wandelreizen. De groep bestond uit 18 personen. Een 
echtpaar uit Heerhugowaard was zelf met hun campertje gekomen. De camper werd voor het 
hotel geparkeerd en zij sliepen bij ons in het hotel en hebben iedere dag ook meegelopen. Vrouw 
76 jaar, man bijna 83. Ze huppelden er soepel over heen. Van zondag tot en met woensdag 
logeerden we in hotel Am Wehr in Bollendorf. Van donderdag tot zondag in het Hotel 
Heidsmühle in Manderscheid. Zondag kwamen we om 14.30 uur. Hup de koffers in de kamer, 
wandeltenue aan en  om 15.00 uur weer met de bus mee. Deze bracht ons naar Berdorf. Vanaf 
Berdorf gingen we wandelend terug naar ons hotel. Hartstikke lekker na zo’n lange zit in de 
bus. Kom je om 18.30 uur bij het hotel, is het hup douchen en omkleden want om 19.00 uur 
was het avondeten. Heb je vakantie, doe je niet anders dan je haasten. Maar na het diner gingen 
we naar het balkon heerlijk uitrusten en met elkaar in gesprek. Vanaf het balkon keek je  op de 
Sûre. De wijn of het bier smaakten voortreffelijk. In Hotel Am Wehr logeerde alleen onze 
groep, dus dat gaf een bepaalde intimiteit. Voor het eten werden we ingedeeld en dan moest je 
de volgende dagen voor het ontbijt en het avondeten, altijd met de zelfde mensen aan die tafel 
eten. Als je rond liep in het hotel, moest er een mondkapje worden gedragen. Dit vergeet je de 
eerste paar keer, maar later wordt het een gewoonte. Het hotel werd door een ouder echtpaar 
gerund, man kookte, vrouw liep in de bediening met een nichtje. Ze wist precies wie wat dronk. 
Het ontging haar niets. Geweldig. Het wandelprogramma was als volgt: 
 
Maandag van Beaufort – Mullerthal – Berdorf. Ongeveer 16 km. 
Dinsdag van Berdorf -Consdorf – Mullerthal. Ongeveer 18 km. 
Woensdag van Berdorf – Weilerbach – Echternach. Ongeveer 16 km. 
 

Donderdag werden we in twee groepen verdeeld. Een 
voor een kleine ronde, de ander voor een grotere. Corrie 
ging met de kleine ronde mee, ik met de grote en startte 
bij Meerfelder Maar. (Het Meerfelder Maar is een Maar 
ontstaan door een zogenaamde explosie. Doordat het hete 
stijgende magma in contact kwam met een laag water of 
een waterhoudende grondlaag vond er een enorme 
explosie plaats waardoor er een grote krater werd 
geslagen. Op de bodem van de krater is het magma gaan 
stollen en dat ontstane gesteente is ondoordringbaar. 
Hierdoor blijft het (regen)water in de krater staan wat het 
Maar is gaan vormen. In een Maar hoeft niet perse water 
te staan, meestal is dit echter wel het geval. In de Eifel 
zijn ook een aantal drooggevallen Maaren. Dank aan 
mijnheer Google). De bus stond op ons te wachten in 
Bettenfeld. De anderen hadden een korte wandeling 
gemaakt naar Wittlich. 

 
Vrijdag van Ulmen – Cochem. Ongeveer 20 km. 
Zaterdag van Daun – Manderscheid. Ongeveer 18 km. 
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De eerste dagen liepen we in Petite Suisse, zo wordt dat 
daar genoemd. Dat komt door het landschap dat aan 
Zwitserland doet denken. De regio Mullerthal is een 
uitzonderlijke biotoop gekenmerkt door ontzaglijke 
rotsformaties. De paden van de Mullerthaltrail gaan door 
bossen en weiden, met indrukwekkende kloven en langs 
bizarre rotsen met namen als Huel lee (De Hohllee (holle 
rots) is een door mensenhand uitgeholde rots. De 
Romeinen hebben hier al destijds stenen om te bouwen 
gewonnen. In de Middeleeuwen heerste in deze 
steengroeve een drukte van belang, omdat de Banmolens 
van het Oerenklooster bij Trier verplicht waren, alleen 
molenstenen te gebruiken die hier vandaan kwamen. 
Google). Vanaf donderdag wandelden we in de 
Vulkaaneifel. Dit gedeelte van de Eifel ligt in het 
zuidoosten van de Eifel. Het beslaat een redelijk groot 
gebied en heeft zijn naam te danken aan de vulkanische 

activiteiten die het landschap heeft gevormd. (Google). Het waren pittige tochten. Niet altijd 
even makkelijk om te lopen, denk aan smalle paden waar je flink de diepte in keek, en over 
boomstronken/wortels, over keien en beekjes. Trouwens in de beekjes was heel weinig water. 
Ook daar heeft de natuur last van de droogte. Vele bomen lieten al hun bladeren vallen en soms 
moest je uitkijken want dan lag er op het pad overal naalden van de dennenbomen die dood 
waren gegaan vanwege de droogte. In allebei de gebieden zag ik wel herkenning, omdat ik de 
4-daagse van Luxemburg heb gelopen en de Eifelsteig. Deze is van Aken naar Trier. Maar 
prachtig allemaal om daar te wandelen. Zondag gingen we weer terug. Nog even een bezoek 
gebracht aan het stadje Bernkastel-Kues.( Bernkastel-Kues is een toeristische plaats in 

Duitsland. Het stadje ligt aan de Moezel, tussen de 
wijngaarden. Het telt 6.907 inwoners. Het bestaat uit twee 
delen: Bernkastel op de rechteroever van de Moezel en 
Kues op de linkeroever. De delen zijn met een brug met 
elkaar verbonden. Wikipedia). In Bernkastel-Kues koffie 
met een flink stuk gebak genomen en in Nederweert 
hadden we een pauze van 30 minuten en namen we bij La 
Place een heerlijk bak soep, dus we konden er voorlopig 
weer tegen. In Maastricht stapte de eerste van de reisgroep 
uit de bus. CS Uitrecht was de 2e stop voor een aantal van 
de groep. Om 18.18 uur stonden wij op perron 3 in 
Sloterdijk voor richting Uitgeest, waar Theo ons stond op 
te wachten. De bus moest toen nog naar Hoorn en daarna 
naar thuishaven Zoetermeer. Bij mij even koffie 
gedronken en ons reisverhaal aan Theo in geuren en 
kleuren verteld. Een prachtige wandelvakantie die we 
iedereen kunnen aanraden. 

 
Corrie en Margreet. 
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Het NH-pad tijdens Corona deel 6 
Zondag 5 juli Waverhoek-Abcoude. 
De auto geparkeerd bij station Abcoude en met de fiets een andere route genomen dan de 
wandelroute. Dit ging aan de noordzijde van de Vinkeveense plassen. Via de Voetangelbrug 
en de Stokkelaarsbrug naar Waver (fort de Botshol) 
De wandelroute gaat via de Vinkeveense plassen. Vanwege het natuurgebied hier met zijn 
vele vogelsoorten is dit gebied verboden voor honden. Hier komen o.a. roerdompen en 
lepelaars voor. 
Het alternatief hiervoor was grotendeels de fietsroute die wij genomen hadden. 
Via de Vinkeveense plassen, ontstaan door turfafgraving en zandwinning voor en na de 2e 
wereldoorlog, liepen we naat het fort aan de Winkel. 

   
Via de Proostdijensluis onder de A2 door ging de tocht verder richting Abcoude. 
Langs het oudste fort van de Stelling van Amsterdam, Fort bij Abcoude, richting station 
Abcoude. 
Dit fort is nog gemaakt van Brikkenbeton, een voorloper van gewapend beton. 
Vlak na de 1e wereldoorlog was dit fort al niet meer in gebruik. Zoals vele andere forten zal 
dit fort in de toekomst voor andere doeleinden gebruikt gaan worden. 
Aangekomen bij het NH-pad infopaneel bij station Abcoude moesten we nog even verder. 
Wij stonden namelijk geparkeerd bij het oude station Abcoude, nog ruim een kilometertje 
lopen. 
Met de auto weer bij de fietsen aangekomen, midden in de polder, stond er naast onze 
fietsen een ijscokar. Hier hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. 
Al met al een mooie dag weer en een prachtige wandeling. 
 
Vrijdag 27 augustus Abcoude-Graveland 
Als er voetveren in het traject zitten, dan is het goed om even te controleren of deze wel 
vaart en op welke tijden hij vaart. Zeker in deze Coronatijden is dit verstandig. 
Dus wij waren verstandig en gekeken of het pont bjj Nigtevecht wel zou varen. 
Er stond op de site van de voetveren netjes vermeld dat het elektrische pont Nigtevecht  
vanwege accuproblemen uit de vaart was t/m 25 augustus. Dus 26 augustus ’s avonds nog 
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even gekeken en deze melding was weggehaald.Dus wij enthousiast richting Graveland om 
onze auto te parkeren bij Natuurmonumenten. 
Op de fiets naar station Abcoude via dezelfde route als de wandelroute. Het was niet anders. 
De paden waren smal en onoverzichtelijk en over het algemeen aan beide zijden water en  
weinig uitwijkmoglijkheden. 
Aangekomen bij pont Nigtevecht bleek dat de pennenlikkers sneller waren dan de monteurs 
om te herstellen. Op de site de melding weggehaald, maar de borden van GESTREMD 
stonden er nog. 
Bij dit pont stond een bankje, even een banaan gegeten van de schrik. Omrijden met de fiets 
over 15km is nog niet zo erg, maar dit moet je dan weer extra lopen ook. Besloten om hier 
de fietsen te stallen. We zaten midden in de polder met enkele boerderijen. Eerst maar even 
een adres opgevraagd, de TOMTOM zal hier dan wel weer raad mee weten. 
De paar kilometers die we nu niet konden lopen moet ons maar vergeven worden, we gaan 
er niet voor terug. 
Nu hebben we fort Nigtevecht gemist, maar we hebben er al zo vele gezien. 
Wandelend langs de Vecht, met aan de andere zijde van de polder Nederhorst den Berg, 
onderweg naar Overmeer. Vanaf Overmeer gingen we het Googpad langs de Spiegelplas. 
Vanaf de Spiegelplas via het Bergse Pad in een rechte lijn naar Graveland, waarbij we 
halverwege nog de buitenwijken van Ankeveen passeerden. Tot Ankeveen hadden we weer 
aan beide zijden water, daarna liepen we door de polder.  
Voor Ankeveen geschiedde een wonder. Wij dachten in Lourdes te zijn. Maria was ons  
verschenen en Jozef had zijn kop in het zand gestoken (kop eraf geslagen). 
 

   
 
En wat schets onze verbazing: er verschenen  vlak achteraan 4 ooievaars. 
Nog even een bezoekje gebracht aan de expositie van Natuurmonumenten. En bij het naar 
buiten gaan viel ons oog op ijs met verschillende smaken. Dus wij bestelden per persoon 2 
bolletjes. Aangezien de omzet laag was, konden ze geen grote bakken in voorraad nemen.. 
De plaatselijke ijsboer had hier wat op gevonden: 1 bolletje in een klein bakje met in elk 
bakje een aparte smaak, bewaard in de vriezer.  Met enige humor hebben wij genoten van 
deze inventiviteit. 
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Nu de fietsen weer ophalen. De TOMTOM wist de weg, maar de wegen waren zo smal dat er 
geen 2 auto’s elkaar konden passeren, hiervoor waren passeervakken voor aangebracht. 
Maar we zijn weer heel thuisgekomen na de toch nog prachtige dag. 
 
Dinsdag 1 september ‘s Graveland-Huizen. 
De laatste tocht, exclusief Texel dan nog. Dit doen we wel als het weer wat rustiger is op het 
eiland en de prijzen van de huisjes weer wat gezakt zijn. Ze weten van wanten die Texelaars. 
Onze pensioenen zijn al 10 jaar bevroren, maar de huisjesprijzen zeker nu niet in deze 
Coronatijd. 
De auto geparkeerd bij de haven van Huizen, hier is het eindpunt van het NH-pad. 
Met de fiets langs het Gooimeer door naar Naarden en over de Naarder vesting.. Via de 
Hilversumse Meent richting Graveland.  

     
De wandeling ging het eerste stuk door het Spanderswoud. Op het einde van dit woud 
begonnen de problemen: geen aanwijzingen gevonden. 
Toch de spoorlijn oversteken en bij het begin van de Bussummerheide maar even zigzaggend 
over de heide om weer een aanwijzing te vinden. GEEN. Aan de hand van Google-earth en je 
verstand gebruiken, dan moet je weer een aanwijzing vinden. GEEN. Toch liepen we richting 
Huizen. We kwamen af en toe een paddenstoel van de ANWB tegen en je hoort ook het 
geluid van het verkeer van de grote weg. Dus je kan niet zoveel verkeerd zitten. 
Op de Blaricummerheide kwamen we een stel tegen, die regelmatig daar een wandeling 
maakten. Zij wisten ons te vertellen dat alle aanwijzingen verwijderd waren van de heide. 
Er werd een nieuw soort paaltje gebruikt, welke erg breekbaar zou zijn. 
In de tussentijd moet je ook nog genieten van de bloeiende heide, je hoorde de bijen 
zoemen en je zag ze natuurlijk ook. Het is jammer dat je zoveel tijd moet besteden aan het 
zoeken van de juiste weg. We hebben zeker 4 km meer gelopen alleen op de heide om de 
route weer terug te vinden. Helaas van de tijd en moeite. 
We komen dan ook op de verkeerde plek Huizen binnen, maar door hier weer goed op te 
letten hebben hier de route weer teruggevonden. 
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We eindigden bij de oude haven van Huizen, waar ook de oude kalkovens van Huizen (niet 
van “Ruig” dus) stonden. Fletchers heeft hier een feestlokatie van gemaakt .

]    
. 
Al met al een mooi en afwisselend pad. Wij hebben er van genoten. 
Toch in Huizen nog maar een ijsje genomen. 
Tot zover het NH-pad. Piet en Lida 
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Najaarswandelingen. 

In navolging van de zondagse wandelingen in juni hebben we ook in september weer een aantal 
keren gewandeld. Twee keer met eerst een kopje koffie vooraf in de handbalkantine en een keer 
met een kopje koffie inclusief taart bij de Driesprong in Uitgeest. Voor de koffie in Uitgeest 
waren we eerst naar Castricum gewandeld en via het buitendijkse pad bij de molen “De Dog” 
terecht gekomen. Daarna in 2 groepen terug, 4 personen rechtstreeks naar Akersloot en de 
andere 8 via Dorregeest. De laatste wandeling was een echte natuurwandeling langs verrassende 
plekjes rondom het dorp. Hieronder een impressie van de wandelingen. 

Erwin 
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Oliebollenloop 2020 
Omdat oudejaarsdag dit jaar op een 
donderdag valt, hebben we in een 
bestuursvergadering bedacht dat we de 
oliebollenloop dit jaar niet in het weekend 
houden. We zijn van plan deze namelijk op 
woensdagavond 30 december te organiseren. 
Het zal allemaal even iets anders worden. We 
gaan een fakkelwandeltocht houden. De 
inloop is vanaf 19.00 uur met 
koffie/thee/warme chocolademelk. Daarna 
wandelen we verlicht in de buitengebieden 
van Akersloot. Hierna keren we terug in de 
handbalkantine en genieten dan nog even na 
onder het genot van oliebollen en glühwein. 

Het bestuur 
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Wie in het dal blijft ziet 
nooit de andere kant 

van de berg 
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