Wandeltocht, maandag 10 augustus 2020 – 15 km
Wij wijzen u er volledigheidshalve op dat de deelnemers aan deze
wandeltocht zich aan de (normale) verkeersregels dienen te houden en
dat deelname geheel op eigen risico geschiedt. Daarnaast in deze
corona-tijd dat u zich aan de anderhalve meter afstand houdt. Dat geldt
ook op de locaties waar wij uitleg krijgen over een bedrijf of
revitaliseren. Wij hopen dat u een gezellige wandeling heeft.
Wij verzamelen voor café-restaurant De Posthoorn op De Markt in
Schagen waar wij om 10.00 uur vertrekken. Meegebrachte fietsen
kunnen bij Markt 18 worden neergezet en auto’s kunnen het beste
staan op de P-plaats aan de Julianalaan. Zorg zelf voor de inwendige
mens. Voldoende eten en drinken. Mocht het dreigen naar regen, neem
dan ook een plu en/of poncho mee.
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Routebeschrijving
Vanaf De Markt lopen we via de Herenstraat en de Loet, onder het
tunneltje, door naar de Menisweg. Aan het einde daarvan linksaf bij de
het Wiel en het wandelpad aan de zuidkant volgen. Kippenbruggtje
over en even stoppen bij de kruising van de Valkkogerdijk / Tolkerdijk.
Hier kijken we de polder Burghorn in (bord met uitleg).
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LET OP! Dit is een druk kruispunt. Blijf daarna links van de weg lopen.
Na een paar honderd meter linksaf naar Valkkoog, de Valkkogerweg.
Daar komen we langs het ons welbekende kerkje.
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We vervolgende Valkkogerweg richting Groenveld en gaan rechtsaf naar
de Groenveldse molen, een van de oudste nog werkende molens van
Nederland.
Hier krijgen wij uitleg van molenaar Fred Prins.

We vervolgen onze route over de Groenveldsedijk en gaan rechtsaf bij
de Delftweg. Aan het einde daarvan linksaf richting St. Maarten.
We lopen langs het Wiel en gaan aan het einde van de weg rechtsaf de
Dorpsstraat in.
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Bij nr. 52b, waar Jaap en Janny
wonen, stoppen we en houden we
rust inde prachtige tuin. Hier kunnen
we wat eten.
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Na deze rustpauze gaan we weer op weg en vervolgend de Dorpsstraat
en gaan rechtsaf de West-Friese Dijk op.
We stoppen bij de biologische melkboerderij van Fam. Bruin. Hier
krijgen wij uitleg van de boer over PURE MILK.

Als kers op de taart gaan we daarna naar zijn vader die ernaast woont.
In zijn schuur staat een prachtige verzameling van stoomvoertuigen,
auto’s en motoren. Hier krijgen wij ook een korte uitleg over.
Het is krap, dus denk aan de anderhalve meter!

Na dit bezoek lopen we over terug naar de Dorpsstraat en gaan rechtsaf
de Hoge Buurt in tot aan de West-Friese dijk. Daar gaan we rechtsaf en
genieten van de prachtige vergezichten.
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Bij de Oudendijk gaan we rechtsaf richting camping Burghorn. Bij de
Halerweg linksaf en lopen die geheel uit.
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Bij de Zijperweg lopen we naar de Ovonde, en via het Westerpark gaan
we de Trambaan Noord op. Deze lopen we uit tot de Menisweg en gaan
daar linksaf weer het tunneltje door.
Via De Loet en Herenstraat komen we weer terug op De Markt.

Hier kunt u nog even napraten- en genieten, al dan niet onder het genot
van een bakje bij een van de vele horecagelegenheden, of terug naar de
fiets of auto en naar huis.
Ik hoop dat u een leuke wandeling heeft gehad.
Namens de organisatie, bedankt en tot ziens

8

