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21 januari 2021

Dinsdag 19 januari 10:19 uur vond de virtuele start
plaats.
De kop is er af!
Alle groepen hebben de eerst etappe (en meer) al
volbracht. Vandaag geven we jullie een voorbeeld van de nieuwsbrief die wij de
komende weken op dinsdag zullen versturen naar de deelnemers aan de
wandelchallenge.
De 1e etappe loopt van Pieterburen naar Winsum, onderweg zijn we de volgende
interessante punten gepasseerd:
Zeehondencrèche Pieterburen
In Pieterburen vind je het startpunt van het Pieterpad, maar het dorp staat ook bekend om de
zeehondencrèche Pieterburen. Een bezoekje aan dit zeehondencentrum mag niet ontbreken als je
toch in Pieterburen bent. In het bezoekerscentrum leer je meer over de opvang van zeehonden en
verder kun je een kijkje nemen in de keuken en in het ziekenhuis van het centrum. Op zaterdag en
zondag kun je een rondleiding volgen door het centrum en iedere dag om 15.00 uur kun je meekijken
als de zeehonden gevoerd worden.

De Laurentius kerk in Eenrum
Als je op weg bent naar Eenrum zie je de Laurentius Kerk al van heinde en
verre liggen. Eenrum is gelegen op een wierde en daardoor steekt het
dorpje boven het omliggende landschap uit. De toren van de kerk is
daardoor een echte blikvanger in de omgeving. Deze kerk werd hier
gebouwd tussen de 12e en 13e eeuw. De bijbehorende kerktoren werd pas
veel later gebouwd, tussen 1646 en 1652. Tegenwoordig maakt de kerk
deel uit van het beschermde dorpsgezicht van Eenrum.

De Boog in Winsum
Winsum vormt het eindpunt van de eerste etappe van het
Pieterpad. In dit dorp vind je een stenen boogbrug uit de 19e eeuw
genaamd De Boog. Deze brug vormt de oude verbinding tussen het

voormalige dorp Obergum en Winsum over het Winsumerdiep. Voordat deze stenen brug werd
aangelegd in 1808 vond je hier een houten brug. In mei 1940 werd de brug opgeblazen door
Nederlandse militairen om het moeilijker te maken voor de Duitsers om op te rukken naar Vesting
Holland. In 1941 werd de brug heropgebouwd.

In de volgende nieuwsbrief zullen we melding maken van het aantal
daadwerkelijk afgelegde aantal kilometers per groep en zal iedere groep over zijn
afgelegde kilometers de interessante punten door krijgen.
Omdat niet iedereen weet wie zijn groepsgenoten zijn vragen wij jullie een leuke
foto van jezelf te sturen naar: info@elmakes.nl
Groep 1, de rode groep
onder leiding van:
leden:

Groep 2, de gele groep
onder leiding:
leden:

Groep 3, de groene groep
onder leiding van:
leden:

Groep 4, de paarse groep
onder leiding van:
leden:

Willem
Barbara
Mirjam
Vincent
Tiny
Lyda
Trudy
Helen
Marianne
Marco
Hans
Roelie
Mieneke
Hanneke
Helene
Martha
Anke
Gerrit
Cyntha
Ed
Eddie
Margriet
Nanny
Henny
Marian
Truus
Betty
Anneleen
Elselien
Ria
Gre
Cees
Anneke
Ingeborg

Truus
Arie
Julia

Wat wordt er nu precies van jullie verwacht?
Wij vragen jullie om het dagelijks afgelegde aantal kilometers te noteren en deze
door te geven aan je aanvoerder. Je kunt de kilometers alleen of met een andere
deelnemer (uit je eigen of een andere groep) afleggen, maar ieder geeft zijn of
haar gelopen kilometers door aan de eigen aanvoerder.
Voorbeeld 1:
Trudy loopt 6 km met Anke. Trudy geeft dan 6 km door aan Willem en Anke
geeft 6 km door aan Marco.
Voorbeeld 2:
Anneke loopt met Ria 5 km. Anneke geeft dan 5 km aan Elselien door en Ria
geeft 5 km aan Elselien door, dus totaal 10km voor de paarse groep.
Gebruik je een stappenteller dan geef je het aantal stappen door. De aanvoerder
zorgt ervoor dat de informatie bij Elmakes terecht komt.
Wekelijks ontvangen jullie een Challenge bulletin, waarin je alle informatie en
vorderingen kunt vinden.
Het is dus een individuele activiteit, die via whats app en de Elmakeskrant een
corona vrije groepsactiviteit wordt.
Wij wensen jullie allemaal veel succes en vergeet niet om de tussenstanden op
tijd door te geven aan de aanvoerders.
Heb je nog vragen, bel gerust met Elmakes 023-5391714
Op naar de Sint Pietersberg!!

Elselien Maas van Kessel

