
WANDELTOCHTEN

8 KOP VAN NOORD-HOLLAND

TWEE SPORTIEVE INITIATIEVEN

Samen meters
maken
In april is het weer tijd voor prachtige wandeltoch-
ten van de Halve van Den Helder en Kleurrijk Julia-
nadorp: twee sportieve initiatieven die elkaar heb-
ben gevonden en samen meters maken.
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E erst is het de beurt aan de Halve van
Den Helder. In het weekend van 13 en
14 april leggen 1800 wandelaars en
1200 hardlopers een route van zo’n 21

kilometer af die langs bijzondere plekken van
Den Helder leidt. Op zondag 28 april is het de
beurt aan Kleurrijk Julianadorp; zij organiseren
voor zo’n vijfhonderd deelnemers een wandel-
tocht van 7,5 kilometer en 15 kilometer door de
bollenvelden. Sinds kort zoeken de organisaties
naar manieren om elkaar te versterken. Mary
Romar (Kleurrijk Julianadorp): ‘We zijn een jon-
ge organisatie. Een aantal jaar geleden zocht ik
naar een manier om ons dorp te promoten voor
zowel mensen van dichtbij als mensen van bui-
tenaf. Daar is uiteindelijk Kleurrijk Julianadorp
uit ontstaan, met naast een fiets- en wandel-
tocht een aantal andere activiteiten en work-
shops. Dit jaar is de derde keer dat we onze
wandeltocht organiseren. We zijn ontzettend
blij met het aantal deelnemers, maar we willen
ook graag groeien en ons evenement verder ont-

wikkelen. Door aan de Halve van Den Helder te
vragen of zij hun kennis en kunde met ons wil-
len delen kunnen wij weer een slag maken.’ An-
no van den Bosch (Halve van Den Helder) vult
aan: ‘Als grootste sportevenement van de Kop
van Noord-Holland staan we stevig op de kaart.
Elk jaar proberen we een route uit te stippelen
die langs bekende en minder bekende plekken
in Den Helder en omgeving leidt. Het startpunt
is altijd op Willemsoord. De laatste jaren zijn we
steeds snel uitverkocht. Toch kunnen we elkaar
verder helpen. Wij laten bijvoorbeeld zien hoe
we onze draaiboeken maken terwijl Kleurrijk
Julianadorp ons kan koppelen aan hun netwerk.
Denk aan bollenkwekers in en om het dorp aan
wie we kunnen vragen of we een deel van onze
tocht langs of door een bollenveld mogen doen.’

 
OP DE KAART Rabobank ondersteunt zo-

wel Kleurrijk Julianadorp als de Halve van Den
Helder en koppelde de organisaties aan elkaar.
Mary: ‘We hebben vorig jaar meegedaan met de



Mary Romar en Anno van

den Bosch werken samen

om het beste uit beide eve-

nementen te halen en de

regio verder op de kaart te

zetten.

FIETSROUTE
Kleurrijk Julianadorp

organiseert naast de

wandeltocht ook een

fietsroute die deelne-

mers zelfstandig kun-

nen rijden. De Halve

van Den Helder is een

wandel- en hardloop-

evenement. Kijk voor

meer informatie op

www.kleurrijkjulianado

rp.nl en www.halve

vandenhelder.nl.

9

Rabo Clubkas Campagne, met onder andere als
doel om onszelf beter bekend te maken. Doordat
Rabobank ons daarna voorstelde aan De Halve
van Den Helder hebben we contact gezocht. Je
kunt elkaar ook in kleine stappen al goed van
dienst zijn. Zo vermelden we elkaars activiteiten
in onze nieuwsbrieven en op onze websites.
Door een aankondiging in de nieuwsbrief van de
Halve van Den Helder is het aantal aanmeldin-
gen bij ons echt omhoog geschoten. En in het
weekend van 13 en 14 april kleden wij het par-
cours aan met vrolijk gekleurde kuubkisten.’ Zo-
wel voor als achter de schermen valt er meer
dan genoeg samen te werken. ‘Het is zonde als
het wiel opnieuw wordt uitgevonden. We kijken
nu hoe we met andere zaken misschien ook
kunnen samenwerken. We werken beiden met
vrijwilligers, hebben vergunningen nodig, willen
aanspraak maken op fondsen en subsidies. En
we willen natuurlijk ook allebei de regio verder
op de kaart zetten!’30
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