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Lopen. 

Op advies van familie en een heel deskundige fysiotherapeut en niet te 
vergeten op advies van mijn echtgenote, ben ik begonnen met wandelen. 
Wandelen wordt ook wel lopen genoemd. Een aantal kilometers per dag lopen 
om het vetgehalte en de buikomvang te verminderen. Het lijkt zo gemakkelijk 
om dat te doen. Want in de tijd dat ik nu wandel had ik een kroketje kunnen 
eten of een lekker biertje kunnen drinken. Het bewijst wel hoeveel opoffering 
iemand moet tonen om één rondje of twee rondjes te lopen. 
Lopend door Muiden via het historische Kruitpad en de weg vervolgend via de 
Prinses Marijkestraat, PC Hooftlaan en de Brederodelaan bereik ik de dijk langs 
de Paddenpoelen en vervolg mijn weg richting de Westbatterij. 
Kijkend naar Pampus zie ik tal van watervogels zich voorzien van hun dagelijkse 
kost. Het uitzicht is schitterend en de zon weerkaatst via de golven het licht in 
mijn richting. Mooi! Prachtig!. Het zandstrandje lag er toen ook nog mooi bij. 
Nu niet meer. Vandalen hebben er een kampvuurtje gehouden en vervolgens 
hun leeg gedronken glazen stuk gegooid. Het is onverantwoord om als dier of 
klein kind op blote voeten het strand te betreden. Ook de grote mensen moeten 
opletten! 
Nog denkend aan het ontuig begeef ik mij via het pad op de dijk richting de 
Zeestraat en sla bij de kruising met de Amsterdamsestraat links af. Flink 
doorstappend ga ik via de sluisbrug richting Ome Ko en vervolg mijn weg via de 
Herengracht om voor de zoveelste maal Het Muiderslot te zien. Lopend langs 
Ome Ko, moest ik aan mijn wandeling van vorige week denken. Ik had wel drie 
flinke ronden gelopen en wilde mij zelf belonen met een Amsterdammertje vol 
bier. De dienstdoende serveerster raadde mij echter af om een alcoholische 
drank te nemen en bracht vervolgens een glas vol tomatensap met een rietje. 
Het verhaal gaat dat tomatensap een heel goede invloed heeft op iemands 
wandelspieren. En dus ook op die van mij. 
FvW. 

Padden springen en op een pad loopt men! 

 


