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Nieuwsbrief 6 4 februari 2021 

Naar buiten en wandelen, dat hebben jullie wederom gedaan. Het viel de 
afgelopen dagen niet mee om droog en veilig te lopen, maar met een beetje 

goede planning viel er goed tussen de buien door te stappen .  
Wij zijn met zijn met 49 wandelaars, verdeeld in vijf kleurgroepen, dinsdag om 

12.00 uur in Thorn gestart. Op pad over het Grenslandpad naar Sluis in Zeeland. 
En wat denken jullie, met z’n allen hebben we alweer 493 km gewandeld, 
geweldig. 

 
Waarom is er gekozen voor het Grenslandpad? 

Het leven is goed in het Brabantse land, volgens een alom bekend en populair 
lied.  
Maar ook in Limburg en Zeeland is het leven niet minder aangenaam! 

Daarom is het plezierig dat het Grenslandpad juist door deze provincies voert, 
die alle drie eeuwenlang zijn beïnvloed door Bourgondische invloeden vanuit het 

zuiden. Gezelligheid, gastvrijheid, genieten en vooral goed eten zijn daar de 
componenten van. 
Na het einde van de Belgische Opstand (1830-1939) en 

de afscheiding van België van het Koninkrijk Holland, 
werd in 1843 de grens tussen Nederland en België 

vastgesteld en letterlijk bepaald met 388 gietijzeren 
grenspalen.  
Ruim 150 jaar werd er aan weerszijden van de 

landsgrens op eigen wijze gewoond, gewerkt, 
geregeerd, gefeest, gehandeld, gesmokkeld, gevochten, geloofd en geleefd.  

Dat alles heeft zijn sporen nagelaten. Het is boeiend om te pogen aan de 
aanwezigheid van verdedigingswerken, biermerken, kanalen, populierenrijen, 
verkavelde gronden en meetjesland vast te stellen waar de grens ooit was of 

misschien nog altijd bestaat. 
Dat levert een boeiende zoektocht op met allerlei cultuurhistorische en culinaire 

verrassingen, door een afwisselend en aantrekkelijk wandellandschap, vanaf het 
Limburgse Thorn tot aan het Zeeuwse Sluis. 
 

Wat kwamen wij tegen onderweg? Cyntha is weer aan het zoeken gegaan en 
heeft de volgende bezienswaardigheden opgetekend. In deze nieuwsbrief ook 

wat ditjes en datjes, altijd leuk om te lezen, heeft u ook iets bijzonders 
meegemaakt, laat het ons weten, mail naar info@elmakes.nl  

mailto:info@elmakes.nl


 

 

Thorn-Stramproy 17,5 km 

Wellicht is het jullie niet opgevallen dat wij vlak na Thorn, de grens overstaken 
en dus een stukje in België gelopen hebben! Wij liepen door het grote Grenspark 

Kempen-Broek met zijn moerasresten. Na weer een oversteek van de grens 
kwamen wij door Stramproy. Stramproy ligt ongeveer vijf kilometer ten zuiden 
van de stadsrand van Weert. Dit kleine grensdorp is bekend geworden vanwege 

de wellicht bekendste inwoner, Mary Servaes, alias de Zangeres Zonder Naam, 

die hier tot haar dood gewoond heeft. 

Stramproy - Hamont-Achel 25,7 km 

Waarom de bossen waar wij doorheen gelopen zijn bij na Stramproy Laurabossen 
heten? De naam komt van de Laura-mijn in Zuid-Limburg waarvoor de bossen 
hout moesten leveren voor het stutten van de mijngangen. Zo blijkt wandelen 

meer te zijn dan alleen je verplaatsen door het landschap, het is ook leren van 
en kijken naar het landschap. 

Zag u bij het naderen van Hamont aan de horizon de silhouetten van drie 
kerktorens? Het beroemde Amsterdamse architectenbureau Cuypers heeft in 
Hamont-Achel drie kerkgebouwen gerealiseerd: de kloosterkerk van de Achelse 

Kluis in 1885, de Sint-Laurentisukerk van Hamont in 1904 en de Ursulinenkapel 
van Hamont in 1913. Alle drie getuigen ze van de superieure neogotiek. 

En zo laten wij Hamont-Achel snel liggen want op onze tocht naar:  

Hamont-Achel - Schaft 12,4 km 

Net buiten Hamont-Achel ligt de beroemde Achelse Kluis, hier zijn wij pelgrims 

tegengekomen op hun weg naar Santiago de Compostela.  
Wat was het fijn dat wij voldoende tijd hadden om hier even rond te kijken. 
De historie van deze abdij is bijzonder, vandaar hier even wat feitjes: 

Na een onderbreking, als gevolg van de Franse Revolutie, namen de 
trappistenmonniken van Westmalle de religieuze draad weer op en stichtten in 

1846 op deze plek de Sint-Benedictusabdij. 
De monniken leefden in de geest van de cisterciënzerorde, volgens de regel van 
Benedictus. 



De nieuwe gemeenschap groeide gestaag en 

stichtte op haar beurt dochterhuizen in Echt en 
Diepenveen (Nederland), in Rochefort (België) en 

in Kasanza (Democratische republiek Congo).  

Na de Tweede Wereldoorlog werd gestart met de 

bouw van een nieuwe abdij. Slechts twee van de 
vier geplande vleugels werden gerealiseerd. De 

gemeenschap telde toen om en bij de honderd 
monniken. 
Ze speelden jarenlang een voortrekkersrol op het gebied van landbouw en 

veeteelt en oefenden allerlei ambachtelijke activiteiten uit. 
In 1989 werd het grootste deel van 

de landbouwgronden als natuur- en 
recreatiegebied verkocht aan het 
Nederlandse Staatsbosbeheer en het 

Vlaamse Gewest. 
De kleine monnikengemeenschap die 

is overgebleven, is nu voor haar 
inkomsten voornamelijk aangewezen 
op handelsactiviteiten, waaronder de 

verkoop van zelf gebrouwen Achels 
trappistenbier. 

Sinds 2004 is de site van de ‘Achelse 
Kluis’ door de Vlaamse overheid 

erkend als open monument. 

Na een proeverijtje, op verzoek van Truus Dekker, gingen wij weer op pad. De 

eerste kilometers waren toch wat moeilijker dan verwacht en menigeen klaagde 
over zware benen, maar na 1 uurtje afzien ging het weer als vanouds. 
Op naar Schaft, maar tijdens het lopen vroegen wij ons af waar deze naam 

vandaan komt. 
De naam Schaft is afkomstig van het oud-Germaanse woord Scaft, dat schacht, 

steng of staak betekent. Het toponiem (=plaatsnaam) “staak” is op meerdere 
plekken in deze regio terug te vinden, waaronder in het toponiem Stakenburg. 
Het woord staak verwijst naar de aanwezigheid van een grenspaal waar Schaft 

de grens was tussen het Hertogdom Brabant en het Graafschap Loon. 
Dat het woord Schaft van watriscafo is afgeleid is hoogst onwaarschijnlijk, omdat 

de aanwezigheid van een watermolen op Schaft nooit is aangetoond. Tevens is 
een Romaanse afleiding erg onwaarschijnlijk omdat Schaft pas na de 13e eeuw is 
ontstaan hierdoor betreft het dus een Germaanse afleiding. 

Heden ten dage  is Schaft een dorp in de gemeente Valkenswaard. In 2007 had 
het dorp Schaft 166 inwoners. Schaft heeft geen eigen postcode en plaatsnaam, 

in het postcodeboek voor de postadressen ligt Schaft daarom 'in' Valkenswaard. 

Schaft - Broekhoven 18 km 

Nadat wij Schaft verlaten hebben komen wij al snel aan in het mooie 

natuurgebied De Malpie. Bij de Venbergse watermolen aan de Dommel loop je dit 
prachtige mooi natuurgebied in. 
Het voormalig productiebos, gebruikt voor de mijnbouw, verandert langzaam 

steeds meer in een natuurlijker loofbos. Het effect daarvan is al merkbaar. 
Wandel door het bos en je komt allerlei vogels tegen die zich hier niet zo lang 



geleden nog niet op hun plek voelden. Je kunt verschillende spechtensoorten 

horen en zien, zoals de groene en grote bonte specht. Op weg nu naar het 
gehucht Broekhoven en het dorp Riethoven. Deze liggen in een eigen landschap, 

omsloten door de riviertjes de Run en de Keersop, waar je wandelt in een zeer 

landelijke streek met een overvloed aan Kempische boerderijen.  

Postvak In: 

*  Iedereen kent het wel, gevoelens van hevige paniek: hartkloppingen, 
knikkende knieën, duizeligheid en het zweet dat u uitbreekt. Een logische reactie 
op een angstige situatie. Bijvoorbeeld als u bijna wordt aangereden door een 

auto als u niet helemaal goed uitkijkt bij het oversteken. 
Nou deze deelnemer begon gisteren aan haar aandeel in onze virtuele Wandel 

Challenge. Na zo’n half uur kreeg zij last van bovenstaande klachten. Nu weet ik 
niet of het de prestatiedrang was, faalangst of de naderende stortbui, in ieder 
geval een goede smoes om de bus terug te pakken. Ik heb haar benaderd en ga 

binnenkort met haar lopen om vast te stellen wat nu de oorzaak was. Want met 

halve uurtjes komen wij tekort om vroegtijdig in Sluis aan te komen. 

 * Het kan nog gekker. Ik vroeg mij af waarom een van mijn deelnemers niet 
gewandeld had de afgelopen dagen. Nou ik ken veel smoezen maar deze was zo 

nieuw en onbekend voor mij dat ik hem graag met u wil delen. Ik kan 
vanmorgen niet met je lopen, was zijn antwoord op mijn uitnodiging. Ik laat mij 

niet snel afpoeieren, dus ik vroeg naar het waarom. Hou u vast, zet u schrap 

want hier is het antwoord: Ik verwacht een pakje!!!! Nou ja!!!!!!!! 

*  Hallo team Elmakes  
Even een reactie op de nieuwsbrief  wat leuk al die feitjes en weetjes heerlijk 
wandelen door bossen  en stadjes maar nu een vraagje waarom hebben we geen 

tussenstops voor een koffietje en lunch? Af en toe een sanitaire stop zou ook fijn 

zijn      grapje hoor het is super dat jullie dit allemaal opzoeken. 

We lopen gewoon door. 

Groet  en tot de volgende nieuwsbrief,   Slak Truus 
 
*  Hallo wandelbegeleiders, 

Graag loop ik mee naar Sluis. Er is daar een restaurant met een Michelin ster 
(misschien wel meer sterren). Ik wil voorstellen als afsluiting van deze route 

daar te gaan dineren (eten kun je dan niet zeggen). Alleen gisteren niet gelopen 
en vandaag komt het er ook niet van denk/weet ik. Maar zo direct een goede 
start gewenst en een behouden aankomst in Sluis.   Groetjes,Anke 

 
*  De definitieve samenstelling van de Gele Groep: 

Marco Maas 
Anke Beijer 
Hanneke Dietz 

Roelie Herweijer 
Martha van der Kamp 

Hans van der Pieterman 
Mieneke Visser 

Gerrit de Feber 
Elin Molenaar 
Silvia van Niftrik  -> -> ->  



*  Applaus voor alle wandelaars. 

Wat een spirit. 
Welkom de Blauwe medewandelaars. 

We gaan de nieuwe uitdaging weer aan. 

Maar ik kan niet wachten om elkaar weer live te ontmoeten.                

Groet, Paarse dame      Anneke 

 
*  Van onze aanvoerder van de rode groep ontvingen wij onderstaand bericht: 

Alle kilometers voor het gezamenlijke doel!  
Wij luisteren bij het plannen van onze wandelingen niet langer naar de 

weersberichten, want die komen meestal niet uit. Woensdagmiddag 3 februari 
gingen wij een cadeau brengen bij onze vriend Jos in Santpoort, want die stond 
stil bij zijn geboortedag. Via Beeckestijn naar Santpoort gelopen, bij de pont 

begon het te regenen. Wij kwamen verzopen aan in Santpoort. Op de terugweg 
genoten van het fenomeen dat de Engelsen beschrijven met “It is raining cats 

and dogs.” Onderweg wel genoten van de vernieuwde Waterlandweg. Mooi 
verhard en nog niet eerder gelopen. Helaas kon ik niet alle gelopen kilometers 
noteren want de “Runkeeper” hield ermee op.  

Thuis gekomen www.afstandmeten.nl geraadpleegd en zo gezien dat wij 9 
kilometer konden bijschrijven. 

     Willem 
 
 

*  Samen heerlijk gelopen met Sophia. In mijn 
achtertuin. die is heel groot tot het strand       

Marian Remkes 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
*  Henny van Keulen in de duinen bij 
Castricum: 

 

   
 

 

 

http://www.afstandmeten.nl/


*  Nanny Trampe, de bikkel door de regen niet tegengehouden: 

 

           
Julia Bottelier    Ria van der Zwaag 
 
 

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 Sluis!!     
 
Willem, Marco, Cyntha en Elselien     

 



 


