
 

Nieuwsbrief 8 11 februari 2021 

Elmakes Wandel Challenge 

Beste Challange lopers, 

 

Deze week is gebleken dat jullie geen mooi weer lopers zijn. 

Wij zijn erg trots op jullie! Sneeuw, oostenwind, ongelijke paden, niets lijkt jullie 

tegen te kunnen houden. Ja buiten was het inderdaad heerlijk toeven. Gelukkig 

hebben jullie vaak de handschoenen uitgedaan om prachtige winterlandschappen 

en tafereeltjes te fotograferen. 

Ja Nederland is prachtig en wandelend over het Grenslandpad kwamen jullie op 

bijzondere plekken. Voelden jullie ook af en toe spanning in de lucht? Dit was 

vroeger het gebied van smokkelaars, hebben jullie verdachte handelingen 

gezien? En verder zijn jullie meerdere malen de grens overgestoken, ongemerkt 

want de grenslijn is hier zo grillig! 

Wat ook ongemerkt gebeurd is, is het feit dat de Blauwe, Paarse en Groene 

groep zo voortvarend op pad waren dat zij Sluis in de afgelopen dagen hebben 

bereikt.  
In bedekte termen hadden we al gemeld en na rijp beraad hebben wij besloten 

om de Challenge te verlengen, zodat wij terug kunnen lopen naar Pieterburen via 

het Nederlands Kustpad, 725 kilometer. 

Dit wordt een echte uitdaging, dit is het langste traject van deze Challenge. 

Vanwege de lock down konden de Blauwe, Paarse en Groene groep zich niet 

tegoed doen aan een lekkere maaltijd in één van de specialiteiten restaurants 

van Sluis, ook mochten ze hier de grens niet oversteken om in België naar de 



kapper te gaan en het was te koud om te wachten. Daarom zijn zij alvast van 

start gegaan met de nieuwe Challenge. 

De Gele groep moet nog 22 km afleggen en de Rode nog 79 km voordat zij ook 

kunnen starten met het Nederlands Kustpad. 

In deze nieuwsbrief fraaie foto’s en informatie over de dorpen en plaatsen welke 

wij gepasseerd zijn. Schroom niet en stuur een ervaring of foto naar ons, dan 

vindt u die in de volgende nieuwsbrief. 

Sterkte de komende dagen, geniet van het fantastische winterweer en pas op 

voor blessures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste Etappe’s Grenslandpad: 

’s Gravenpolder – Westerscheldetunnel  21,3 km 

Rond het fraaie dorp Nisse, een van de mooiste van Zeeland, met zijn prachtige 

oude kerk, sfeervolle huizen en een ruim dorpsplein loop je in een oeroud 

heggengebied, het is één groot heggenreservaat. 

Je passeert Heinkenszand en ’s-Heerenhoek waar wielen getuigen van vroegere 

dijkdoorbraken. 

Westerscheldetunnel 

Lekker met de bus 6,6km. 



Westerscheldetunnel – Bentille  13,5 km 

De start is minder fraai tussen de zware industrie bij Terneuzen. Dan langs het 

het Isabellakanaal richting België en daar verder langs de Vaart. Het landschap 

waar je doorheen wandelt, is leeg en uitgestrekt maar nooit eentonig; oude en 

jonge polders, rechte en kromme dijken en geknotte wilgen, variatie genoeg.  

Bentille – Eede  13,5 km 

Vlakbij de grens zie je akkers en dijken in het weidse landschap. De geschiedenis 

van het gebied waar je loopt werd bepaald door zeewater dat langs geulen diep 

in het land dorpen en landerijen overspoelde. De Kluiskreek en Bokkreek die 

hiervan overbleven zijn nu een paradijs voor watervogels. 

Eede – Sluis 16,5 km 

Vanaf Eede loop je naar de oudste stad van Zeeland, Aardenburg, waar je de 

verdedigingswerken uit de Spaanse tijd nog ziet liggen.  

Via de grenspaal in Heille door een rustige polderstreek over het jaagpad van de 

door Napoleon gegraven Damse Vaart hierna kom je in Sluis, met zijn 

vestingwallen en bolwerken. 

Nieuwe route: Nederlands Kustpad 

Sluis – Cadzand-Bad  14,1 km 
In het uiterste zuidwesten van Nederland, vlak aan de Belgische grens begint het 

Nederlands Kustpad in de oude vestingstad Sluis. Je loopt langs het 
Uitwateringskanaal, hebt op de wallen van Retranchement een mooi uitzicht over 

de weidse Oudelandse polder en klimt op de duinen bij het Zwin. 
 
Cadzand-Bad – Zoutelande  35,1 km 

Zeeuws-Vlaanderen lijkt een vergeten en zeer geïsoleerd gelegen gebied. Toch 
trekken hier jaarlijks honderdduizenden vakantiegangers naar toe voor zon, zee 

en strand. Aan de oevers van de Westerschelde kun je op de langste 
zeeboulevard van Nederland de voorbijvarende schepen bijna aanraken. 
 

Zoutelande - Kasteel Westhove-Domburg  15,1 km 
Ooit gedacht dat je op de Zeeuwse Rivièra zou wandelen? Echt het kan: op de 

stranden van Zoutelande, Dishoek en Westkapelle. Je passeert de Westkapelse 
Kreek, ontstaan nadat de dijk was doorgebroken bij een bombardement in 

oktober 1944, en wandelt verder naar Domburg te midden van blanke duinen. 
 
Kasteel Westhove-Domburg - Neeltje Jans  21,7 km 

Na Domburg wandel je door de restanten van een kustbos, een stuk het land in 
waar al vroeg in de 17e eeuw bos werd ingeplant. De Manteling is de treffende 

benaming voor dit gebied dat als een mantel tegen de koude wind beschermt. 
Over de Veerse Dam kom je bij de Oosterscheldekering aan. 
 

Neeltje Jans - Burgh Haamstede  13,3 km 
Wandel door het grootste bos van Zeeland, in natuurgebied ‘De Kop van 

Schouwen’. Voor je kunt gaan flaneren in de badplaats Haamstede, zie je nog 
bunkers van de Atlantikwall. De grootste, de Walvisbunker, was commandopost, 
en is nu een overwinteringsplaats voor vleermuizen. 



Postvak In: 

*  Er wordt wederom pittig gewandeld.  

Alle kleuren zijn in vorm      

Op naar de finisch          

Groet, Paarse dame Anneke 

 
 

*  Wat ontzettend leuk om te lezen 
En ja ik snap wel waarom wij de blauwe groep voor liggen. 
Wij zijn nog vers,de rest heeft al heel wat km afgelegd. 

Groetjes Sophia 
 

 
*  Hoi, 
Vanmiddag nog een heerlijke korte wandeling 

gemaakt in de Heerenduinen! Vanaf huis naar de 
ingang en over het wildrooster links af en na een 

paar klimmetjes een stukje dieper het bos in waar 
we een paar mooie afdalingen tegen kwamen om 
met de slee af te gaan! (Helaas heb wij er geen 

een!) Het was ook best wel druk met ouders en 
kinderen, heel gezellig trouwens!!!   

 
Verder hebben we heel veel kleine vogeltjes gezien 

o.a. koperwiek, vinkjes en koolmeesjes ; anders zie 
je ze niet, maar met de sneeuw des te meer. 
op een gegeven moment kwamen we bij een hek 

en liepen  daarlangs weer naar beneden op het pad 
langs het Dierenasiel weer terug! Was weer goed 

voor 5 km!!!  
Marianne van der Steen 

 

 
*  Hallo alle 4 (sorry Willem dat ik jou een keer niet meegeteld heb in de 

aanhef!), 
In de jaren '80 kwamen mijn broer, vrouw en baby van 3 maanden bij mij 
logeren. Mijn schoonzus komt uit Singapore en was voor de eerste keer in de 

winter in Nederland. 
Een paar weken voor hun vertrek vroeg ik of Kathy nog wensen had. Ja zij wilde 

zo graag sneeuw zien! Gelukkig had het na een week een beetje gesneeuwd, dus 
wij, dik ingepakt, op weg naar Arnhem. Onderweg zag Kathy iets wits in een 
weiland, is dat sneeuw? Nee, een stuk plastic! In Arnhem sneeuwde het wel een 

beetje en er lag wat sneeuw op de grond. 
Zij genoot en keek maar naar boven. Is dit wat je verwachtte vroeg ik? Ja ik 

vroeg me altijd af hoe ze aan zoveel sneeuw kwamen om een heel land mee te 
bedekken. Wat zou ze nu genieten! 

Anke 

 
 

 
 



*  Vandaag (8 feb) toch een rondje 

Noorder Sportpark gegaan. Wat hebben 
de zwanen een pech, zowat geen water 

meer over. 
Henny van Keulen 

 

 
 

 

 

 

*  Hoi,  heerlijk in (soms) het zonnetje gewandeld 

 

Groetjes Helene 
 

 
*  Rondje Hekslootpolder door Martha: 

 
 

 Onderweg de familie in ganzenpas tegengekomen:  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

*  Mooi plaatje binnenmeer door Trudie Betlem 
 

 
 
 

*  Lekker veel sneeuw bij Hanneke in Hellendoorn 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

*  En Alie aan het IJmuider strand 
 

 
 
 

 
 

* Marco bijna    
verstopt 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



*  Rondje Beeckestijn in de sneeuw met 

Barbara 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
*  Hondje uitlaten 10 februari,  
Vandaag met onze lease hond “Henk” een royale 
wandeling gemaakt. We zijn gestart vanaf het 
parkeerterrein van Telstar aan de van 

Houtenlaan. Daar langs de sportvelden en aan de 
overkant het welbekende sportgebouw DKV, om 

de villa’s heen, Velserbeek in. Wat ons opviel was 
dat we ontzettend veel kleine vogeltjes zagen. 
De roodborstjes die in grote getalen aanwezig 

waren en absoluut niet bang zijn voor 
passerende voorbijgangers, voorts konden wij de 

pimpel,- en koolmees, vink maar ook de merel 
en de lijster onderscheiden. Onderaan de bomen 
zagen we van sneeuw ontruimde plekken waar 

dan de vogels aan het spitten waren, op zoek naar voedsel. Het pad volgend en 
om de hoek van het theehuis daar zit een buizerd laag op een tak, hij schrok van 

onze aanwezigheid, hij liet zich van de tak vallen en scheerde laag over de grond 



weg, vluchtend naar een hogere en veilige 

plek. Wat een prachtig gezicht. Met een 
ruime omweg (zoekend naar het uilennest 

in een of andere beukenboom) op naar 
Beeckestijn. Helaas het uilennest niet 
gevonden. Vervolgens net na de pilaren 

waar men Beeckestijn het park in gaat, 
kwamen we een vleermuizenkast aan een 

boom hangend, tegen  (zie foto). Inmiddels 
“Henk” aangelijnd langs de vijver naar het 
koeienveld waar Henk weer niet aangelijnd 

hoefde en daaromheen via vele 
sneeuwduinen weer terug naar Beeckestijn 

en lopend langs de Michaelvijver. 
Vervolgens via de Bosweg en de 
Tolsduinerweg weer terug op de 

parkeerplaats en tevens een heerlijke 
wandeling gemaakt in de volle winterzon 

zoooooo heerlijk!!!! 
Willem Balm 

 
 
 

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 Pieterburen!!     

 
Willem, Marco, Cyntha en Elselien   


