23e BevrijdingsBannetocht
zaterdag 5 mei 2018

Natuurlijk Wormerland

De BevrijdingsBannetocht is een prachtige fiets/wandeltocht door alle
kernen van de Gemeente Wormerland met een lengte van ± 26 km.
Inschrijven en starten:
x van 9.00 tot 14.00 uur;
x wandelaars van 9.00 tot 11.00 uur;
x inschrijfgeld € 2,50 per persoon (jeugd tot en met 12 jaar gratis)

Start/finish plaatsen Bannetocht:
Wormer
Oostknollendam
Spijkerboor
Wijdewormer/Neck
Jisp

IJsvereniging Nova Zembla, Dorpsstraat 214/A
Dorpshuis
‘t Heerenhuis
Dorpshuis Wijdewormer
Dorpsstraat 35, Jisp

Website: www.bevrijdingsbannetocht.nl
Let op: alle start- en stempelplaatsen sluiten om 17.00 uur

Het deelnemen aan de Bevrijdingsbannetocht is geheel voor eigen risico
van de deelnemer.
Organisatie: 5 mei comité Wormerland, inl. (075) 6424092

Tijdens de BevrijdingsBannetocht op 5 mei u komt langs de mooiste
plekjes van Natuurlijk Wormerland.
Wormer, IJsvereniging Nova Zembla, Dorpstraat 214A
(inschrijving/start/finish/stempelplaats)
Bij deze mooie ijsvereniging is een informatie stand aanwezig van Biologisch
Verbonden.
Via Biologisch Verbonden koop je gezamenlijk lokaal verbouwde producten in zoals
groenten, fruit, kaas en eieren. De producten zijn afkomstig van biologischdynamische bedrijven of van bedrijven in omschakeling.
>De producten komen rechtstreeks van de boer;
>De producten zijn seizoensgebonden;
>Boeren krijgen een eerlijke prijs voor hun producten;
Dit alles kan natuurlijk onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee.
Wormer, Kinderboerderij ’t Weidje, Spatterstraat 105a (stempelplaats)
‘t Weidje is prachtig opgeknapt en zeker een bezoek waard. Hier kunt u genieten van
de natuur en van de muziek die kinderen van Ratatouille Wormer voor u maken.
Tijden optreden: van10.15 tot 10.45 uur en van 11.15 tot 11.45 uur.
Ratatouille Wormer is een opleidingsorkest waar ieder kind welkom is, ongeacht
leeftijd of instrument. Samen maken zij muziek onder leiding van dirigent Bart
Tuinman. Spelen in een orkest geeft kinderen plezier en is goed voor de sociale en
muzikale ontwikkeling. Het orkest houdt rekening met de muzieksmaak van de
kinderen
En voor de kleintjes is hier een Dolfijn springkussen waar zij zich heerlijk op kunnen
vermaken. En ook hier staat de koffie en natuurlijk limonade klaar.
Wormer, Poelboerderij, Veerdijk 106 (stempelplaats)
De Poelboerderij verzorgt verschillende op de natuur gerichte activiteiten in het
Wormer- en Jisperveld. Het planten-, vogel- en dierenleven van een
veenweidegebied is hier te zien.
De waterspeelplaats geeft je een indruk van het waterbeheer in onze omgeving
Zeker een bezoek waard.
Oostknollendam, Dorpshuis, Dorpsstraat 95
(inschrijving/start/finish/stempelplaats)
Hier staat natuurlijk dit jaar weer de trots van het dorp: de in eigen beheer gemaakte,
traditionele draaimolen van ‘Nova Vita’ klaar om voor de kinderen de nodige gratis
rondjes te draaien. Hier zal ook een verassende expositie van SHOK te zien zijn.
Boerderij Noord-Hollands Hof van de familie Al, Oudelandsdijk 11
Hier kunt u even stoppen om de Biologische producten te bekijken en te proeven die
hier geproduceerd worden. U bent van harte welkom, de picknick tafel staat al klaar
Spijkerboor, ’t Heerenhuis, Starnmeerdijk 21 (inschrijving/start/finish/stempelplaats)
Een sfeervol monument van Wormerland uit 1787 aan het Noord Hollands kanaal.
Met zijn zonnige terras aan het Noord Hollands kanaal nodigt het uit tot het nuttigen
van een hapje en een drankje tijdens uw Bannetocht. Het is gelegen in de Starnmeer
polder waar u kunt genieten van de natuur in een van de mooiste natuurgebieden
van Noord Holland.

Het fietspontje de Jan Hop biedt ook een goede verbinding met het beroemde Fort
Spijkerboor
Jispersluis, familie Prins, Kanaaldijk 11(stempelplaats)
De Jispersluis is een van de weinige poldersluizen met een sluiswachter in vaste
dienst bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De sluisdeuren worden
geopend en gesloten met behulp van een schippershaak. De rinketten in de
noordelijke deuren worden bediend.
Aan de Kanaaldijk krijgt u weer een heerlijke Hollandse appel op vertoon van uw
stempelkaart.
Wijdewormer, Dorpshuis, Wijdewormerplein 3
(inschrijving/start/finish/stempelplaats)
Dorpshuis is in juni 2013 geopend en een sieraad in het dorp.
En natuurlijk een bezoekje waard en de koffie staat klaar.
Biologische Geitenbuurderij “De Stolpen”, Noorderweg 124
Deze biologische geitenboerderij van Piet Stolp is voor u opengesteld. Er zijn diverse
geiten producten gratis te proeven. Zeker een bezoek waard.
Een mooie beleving voor kinderen.
Jisp, Visserijbedrijf Arnold Werkhoven, Dorpstraat 35
(inschrijving/start/finish/stempelplaats)
Arnold Werkhoven is beroepsvisser in het Noord-Hollandse Jisp.
Hij is iedere dag op het water in het Wormer- en Jisperveld te vinden waar hij met zijn
fuiken op zijn paling vist.
Hij zal u op 5 mei vertellen over zijn werkzaamheden als visser en zijn vangsten.
Er zal ongetwijfeld wel iets te proeven zijn van zijn vangsten en natuurlijk kunt er zijn
producten kopen.
Algemeen
Ook is weer de jaarlijkse puzzel die u onderweg kunt invullen. Er staan vragen in
waarvan u de antwoorden onderweg tegen komt. Hier zal jong en oud weer veel
plezier aan beleven.
Als u alles goed heeft ingevuld is er voor de kinderen ook nog een prijs mee te
winnen.
Aan het einde van de tocht is er voor iedere deelnemer weer onze traditionele
medaille.

Kijk ook op www.bevrijdingsbannetocht.nl
Graag tot 5 mei!

