
 
Korpscommando Troepen  COWS organiseert op  7 Augustus 2021  
wadlooptocht 2021 

Ten gevolge van de goede ervaringen en vele positieve reacties op de vorig jaar gehouden 
wadlooptocht hebben de COV Noord Nederland en de COWS besloten om ook dit jaar weer een 
wadlooptocht te organiseren.  

Mede in verband met de waterstanden is de gekozen datum hiervoor zaterdag 7 Augustus 2021 
waarop wij vanaf 14.45 uur vanuit het pittoreske getijhaventje van Noordpolderzijl (Nabij 
Pieterburen in Groningen) het wad op kunnen voor een tocht van ca. 3 uur, afstand ca. 8 km. 

De tocht belooft ons een volledig beeld van het wad te gaan geven met kwelders, slikvelden, 
zandbanken, geulen, planten en een verscheidenheid aan vogels wordt het een ware belevenis. Na 
afloop is er nog gelegenheid om gezellig na te praten in het daar aanwezige authentieke café ’t 
Zielhoes, of de Oude Smitse. ( info volgt ) 

Voor deze tocht is een normale conditie vereist. Bij aanmelding dient u zich wel te realiseren dat u in 
staat moet zijn om lopend 3 uur lang door een zwaar begaanbaar terrein moet kunnen volhouden.  

De kosten voor deelname bedraagt € 17,50 per persoon, te voldoen bij aanmelding en staat open 
voor een ieder die gerechtigd is tot het dragen van de groene baret of minimaal 6 maanden bij het 
KCT gewerkt heeft. Bovendien kan iedere gerechtigde maximaal één introducé zich hiervoor laten 
inschrijven.  

Aanmelding kan door een e-mail te sturen naar de secretaris van de COWS, 
cows@korpscommandotroepen.nl met de mededeling: Deelname wadlopen, naam, 
registratienummer en woonplaats alsmede eventueel de naam van de introducé.                     

De aanmelding wordt definitief wanneer u € 17,50 per persoon heeft overgemaakt op rekening 
nr.  NL30SNSB 09043 30133  tnv COWS te Tiel.  

 Met vriendelijke commandogroet, 

Bestuur COV Noord Nederland en Commando Wandelstichting. 

Secretariaat COWS  ,  Marc Roovers , 84-1 

06-23057766 

cows@korpscommandotroepen.nl 

Ps. Er zijn (mini)campings en B&B’s te vinden ten noorden van Groningen, echter reeds redelijk vol. 
( google…) Ik sta zelf op een minicamping ’t Hofje in Slochteren, mss nog plek voor een klein tentje! 
( 0598-421573 ) 
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