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Grenslandpad 2005-2006 

 
Nadat het Pieterpad in juni 2005 is afgerond beginnen Jan Brok en ik aan het 

Grenslandpad. 

Het Grenslandpad loopt van Sluis in Zeeland naar Thorn in Limburg en is min. 363 km lang. 

Het pad loopt zowel door Nederland als België. Het is het LAW 11(lange afstandswandelpad). 

Het pad is vernieuwd doordat de veerdienst van Kruiningen naar Perkpolder door het 

gereed komen van de Westerscheldetunnel is vervallen. 

Onderweg worden ca. 25 grenspalen gepasseerd. De markering is ook met wit-                    

rood blokjes. 

Volgens het boekje wordt zoveel mogelijk over onverharde paden gelopen en worden 

dorpen ook zoveel mogelijk gemeden. 

Wij starten in Sluis. 

 

De Route. 

 

Het Pelgrimspad loopt van Sluis op Zeeuws Vlaanderen naar Thorn in Limburg. 

 

                           
 

 

Grenslandpad 1
e
 etappe. 

 

We lopen van Sluis naar café Het Anker` aan de Rucphenseweg tussen Zundert en 

Rucphen 
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Sluis - St. Laureins (B). Maandag 24 oktober 2005: 19 km. 

 

De weersvoorspelling voor vandaag belooft weinig goeds. De kans op neerslag bedraagt 90 

%. 

Om 7.26 uur stap ik op de trein in Etten-Leur. Jan Brok is in Gilze-Rijen ingestapt. 

In Roosendaal moeten we overstappen. Om ca. 9.10 uur stappen we in Vlissingen uit. We 

kunnen gelijk overvaren met het voetveer naar Breskens. Daarna rijden we met de bus naar 

Sluis.  

Hier arriveren we om ca. 10.00 uur. 

Alvorens te starten met de wandeling drinken we koffie in een restaurant aan het Walplein. 

Om 10.30 uur gaan we van start bij het borstbeeld van van Dale. ( inderdaad van van de 

“Dikke van Dale”). 

 

     

 

Het heeft vanmorgen al flink geregend, maar bij onze 

start is het nagenoeg droog. 

We verlaten vrij snel Sluis en lopen langs het Kanaal 

Brugge-Sluis. Na ongeveer 3 km. moeten we het 

kanaal oversteken met behulp van een 

zelfbedieningspont. De pont heet “Ik Kobus”. Jan B. is 

de stuurman. 

 

 

Borstbeeld van van Dalen 

                      

 
 

Daarna lopen we over de Zeedijk. Het boekje voorspelt een slecht onverhard gedeelte. 

Dat klopt ook wel. Je moet uitkijken voor het karrenspoor, dat wel vol water staat.                                                                                       
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Het begint nu te regenen. We moeten over weilanden met lang gras en over prikkeldraden 

stappen. Mijn broek wordt al flink nat. Ik besluit de pijpen wat op te rollen, anders zit mijn 

broek zo dadelijk tot mijn knieën onder de klei. 

 

                       
   Wat een ellende tussen de dames 

 

            
 

We passeren Heilo en treffen de eerste grenspaal. Het is nummer GP 354. Deze palen 

zullen we nog vaker tegenkomen. We gaan nu België in. 

De paden worden steeds slechter. Het water en modder van klei. Jan Brok maakt een flinke 

schuiver waardoor zijn broek nog viezer wordt. 
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Het is modderklei, hetgeen het nog smeriger maakt. De schoenen worden ook modderklei. 

Als het kan lopen we door gras, zodat we onze schoenen weer een beetje schoon krijgen. 

 

            
 

We gaan naar het Belgische plaatsje Middelburg. Hier is geen koffie te krijgen. We eten 

wat in een buswachthokje. Het blijft regenen. Ik voel me nu wel een echte zwerver (of 

pelgrim). 

Na Middelburg gaan we richting Eede. 

Het pad loopt weer  langs akkers en door weilanden. Het wordt al eentonig. Weer regen, 

modder en plassen vol water. 

 

                       
 

Voor Eede lopen we nog verkeerd. Hierdoor lopen we enkele km. extra. We komen via een 

andere kant Eede binnen. 

We passeren grenspaal GP 348. Bij deze grenspaal passeerde koningin Wilhelmina in 1945 

de Belgisch-Nederlandse grens. 

We bereiken het Leopoldkanaal. 

 

   

 

We volgen het kanaal tot de 

Lievebrug. Op een bank bij 

de brug eten we nog wat. 

We gaan  de Vlotweg op 

naar ons eerste logeeradres 
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de Fam. Rodts en zijn in St. Laurens gearriveerd. 

Om ongeveer 16.00 uur arriveren we er. Het is een mooie verbouwde boerderij.  

 

 

 

We worden hartelijk ontvangen door mevrouw Rodts. 

Zodra we binnen zijn stopt het met regenen. 

Als we gesetteld zijn worden de kleren op de radiatoren te drogen gelegd, zodat we morgen 

weer met droge kleren en schoenen kunnen vertrekken. 

Hopelijk is het weer dan beter. 

Dit was een dag met véél regen, plassen, lang gras, klei, modder en doornatte kleren. Het 

was vandaag op zijn zachtst gezegd “klote weer”. 

Mevrouw Rots heeft gezorgd voor een kant en klaarmaaltijd. 

Het smaakt een beetje. 

De rest van de dag blijft het regenen. 

Het was wel een weertje zeg. En dan ook nog die Zeeuwse en Belgische troep aan je 

schoenen en kleren. Als ik het allemaal vooraf geweten had. 

 

        
       Jan de kok 

 

 

    ======================= 
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St. Laureins – Bushalte Westerscheldetunnel Terneuzen. Dinsdag  

         25 oktober 2005: 36 km. 

 

We krijgen een uitgebreid ontbijt aangeboden. Mevrouw is het vanmorgen wezen halen. 

We maken er ook maar een lunchpakket van. 

Als we vertrekken om 8.30 uur zijn onze kleren en schoenen weer droog. Alles heeft de 

gehele nacht op de verwarming gelegen. 

We vertrekken met regen en besluiten niet via het graspad aan de overzijde van het 

Leopoldkanaal te lopen, maar via het fietspad aan deze zijde van het kanaal, anders hebben 

we vóór 10.00 uur al natte voeten. 

Het Leopoldkanaal is vandaag een steeds terugkerende rode draad. We wijken regelmatig 

af van het kanaal, maar komen er ook weer terug. 

We lopen langs St. Laureins. Daarna lopen om de Haantjesdpolder heen. De paden zijn 

meest graspaden. De regen wordt niet minder. 

Het laatste rechte stuk is omgeploegde kleigrond. Het looppad is ook omgeploegd. We 

moeten nu zo’n 350 m. over de klei lopen. Het is flink afzien. Mijn schoenen zijn 2x breder 

en 2x hoger geworden. Bovendien moeten we kamikazesprongen maken om te voorkomen, 

dat je op je buik gaat of in de sloot terecht te komt. 

 

  

 

Dit is niet wat we 

gevraagd hebben bij 

dit weer. 

Langs de Boerenkreek 

zitten enkele vissers 

onder een parasol. Ze 

vragen waar we toch 

mee bezig zijn. Hier 

kunnen wij ook geen 

verstandig antwoord 

op geven. Als we 



 7 

even met hen  praten, zien we, dat ze al bijna een heupflesje cognac hebben 

opgedronken ( om ca. 10.00 uur ’s morgens). 

De route om de Meikenspolder is gewijzigd. Dit is gebeurd, omdat de route is verworden 

tot een grote kleipoel en beslist niet begaanbaar is ( info via internet). 

We kiezen voor de wintervariant. Hierdoor komen we weer langs het Leopoldkanaal en 

lopen om de Mariapolder heen. 

Het blijft steeds regenen. We komen ook geen koffiegelegenheden tegen. Hierdoor zijn we 

ook vandaag genoodzaakt weer in een bushokje ons brood te eten. Ik heb weer dat 

zwervergevoel. Ik voel me ook wel een pelgrim, die een grote boetedoening moet doen 

voor wat hij niet (of wel) gedaan heeft. 

Daarna vervolgen we weer de route langs het Leopoldkanaal. Het is weer een graspad met 

lang gras. Mijn schoenen en voeten beginnen weer flink nat te worden. 

 

              
 

Het blijft maar regenen en het wordt ook frisser. 

Ik vraag me af waarom ik dit nú doen en niet in de zomer. Geen medaille, geen oorkonde, 

geen km. in het wandelboekje, niets.  

We blijven zo’n 6 km langs het kanaal lopen. 

 

    

 

Daarna verlaten we het Leopoldkanaal en 

lopen verder langs het Isabellakanaal. Bij 

de Isabellahaven passeren we een sluis. 

Deze heet natuurlijk de Isabellasluis  
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Iets verder, bij een brug, staat een monument ter nagedachtenis aan de zware strijd, welke 

in september 1944 is gestreden tussen Duitse en Canadese militairen. Ook staan hier weer 

enkele grenspalen. Dit betekent, dat we weer in Nederland zijn. 

Het landschap in België is vlak. Je ziet er geen bossen. Geen hei of ander natuurschoon.  

We vervolgen het graspad langs het Isabellakanaal. Het gras is in Nederland korter 

gemaaid. We lopen daarna door de Braakmanpolder. Hier zijn weer bossen, waar we 

doorheen lopen. Dit hebben we in België niet gehad. Het landschap in België bestond in 

hoofdzaak uit landbouwgrond van klei en weilanden met veel dikbilkoeien. 

De bossen bevallen ons beter. Het is afwisselender en de paden zijn hier beter 

begaanbaar.We steken enkele keren het kanaal over. 

 

                          
 

De laatste brug is een houten brug. De stabiliteit is niet erg groot. Als je over de brug loopt 

beweegt hij erg. Maar hij kan ons nog dragen. 

Tussen 12.00 en 14.00 uur is het droog. De kleren drogen door de wind weer op. Zelfs de 

zon laat zich soms zien. Maar vanaf 14.00 uur regent het weer constant en het waait ook 

stevig. Hierdoor zijn we weer snel doornat. Waar doe ik het toch voor? Is dit mijn hobby? 

We lopen langs het natuurgebied Braakman en de Braakmankreek. 

Hier bel ik Liesbeth op en vraag of Bertus om ongeveer 16.00 uur bij de busterminal kan 

zijn. 

In de verte zien we het fabriekencomplex van Dow in Terneuzen. Ook zien we de glazen 

schermen van de busterminal bij de ingang van de Westerscheldetunnel. 

We lopen langs het complex van Dow Chemical en lopen naar de busterminal. 

We arriveren hier om ongeveer 16.00 uur. 
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Even later komt Bertus ons ophalen 

om bij hen te overnachten. 

We worden door Liesbeth hartelijk 

ontvangen. Zij zet lekkere koffie. 

De gehele dag hebben we nergens 

koffie kunnen drinken. 

Na het douchen genieten we van een 

heerlijke maaltijd.  

Ik geef Jan Brok nog een 

rondleiding op de boerderij. Hij 

vindt het allemaal geweldig. 

En dan 50 ha grond aan een stuk. 

Dat is 500.000 m2. Hij kan het bijna niet bevatten. Hij is gewend het allemaal uit te 

drukken in onzen, ponden, kilogrammen, bakjes of kratten. 

De route vandaag liep door geen enkel dorp. Alleen maar natuur, klei en gras gezien.  

Maar aan het eind van de dag ben je weer blij, dat allemaal weer gelukt is. Jan Brok vindt 

het nog knap, dat we dit nog kunnen op onze leeftijd. Ik weet het niet! 

 

     
   We zitten hier tenminste droog 

                                            

 

    pension in Lamswaarde 

 

 

    ========================== 
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Busterminal Terneuzen – Kruiningen. Woensdag 26 oktober 2005: 30 km. 

 

Gisteren hebben we nog gezellig nagepraat met Liesbeth en Bertus. Om 22.30 uur zijn we 

naar bed gegaan. 

Het was vannacht ontzettend donker en stil. De boerderij staat dan ook in de polder. 

Om 7.45 uur staan we op. Liesbeth heeft een geweldig ontbijt gemaakt met gebakken 

eieren met spek en uien. Ze vindt, dat we dit nodig hebben op zo’n zware wandeldag. Wij 

bevestigen dat natuurlijk. 

Om 8.45 uur brengt Bertus ons naar de bus bij de tunnel. De bus vertrekt om 9.33 uur.  

We verlaten nu Zeeuws Vlaanderen. 

We arriveren om ca. 10.00 uur bij de bushalte na de tunnel en beginnen gelijk met de 

wandeling. 

We gaan nu verder door Zuid Beveland. 

De weersvoorspelling voor vandaag is gunstig. Het kan wel 18 graden worden. Het weer is 

nu al aangenaam.  

We lopen door ’s-Heerenhoek. We kunnen nog geen koffie drinken, want alles is nog 

gesloten. Dus lopen we door richting Nisse. We maken wel vele omwegen.  

 

   Jan als assistent 

schaapsherder 

 

Als we om de Zuiderlandpolder lopen, ontmoeten we een herder met 234 schapen en 2 

honden. Dit is een leuk gezicht. De herder vertelt, dat er 2 herders zijn, die elkaar aflossen. 

De schapen begrazen ca. 35 km dijken. Er is 5 weken nodig om alle dijken 1x te begrazen. 

De schapen hebben op 5 verschillende locaties thuisweiden. Hier overnachten de schapen. 

Ongeveer 2 km vóór Nisse lopen we over een grasdijk. 
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Aan beide zijden staan jonge boompjes met naamplaatjes op paaltjes met namen van jonge 

mensen, die zijn overleden. Het zijn minimaal 100 paaltjes. Bij veel paaltjes liggen 

bloemen, beertjes, briefjes en andere attributen. Het maakt wel indruk. 

 

                                Nisse 

 

 

 

We arriveren in Nisse en lopen door het dorp. Wéér geen 

koffie. Het lijkt wel of ze in Zuid Beveland geen koffie 

kennen. 

In het dorpspark op een bank nemen we een pauze om te 

lunchen.  

We gaan verder in de korte broek. Het is prima weer 

geworden. 

Vanuit Nisse lopen we richting ’s-Gravenpolder. Het gaat weer 

over dijken. Als je rondkijkt zie je overal dijken om het 

achterland te beschermen ’s winters en bij overstroming. Ik 

hoop, dat de dijken goed op elkaar 

aansluiten, anders heb je toch nog een lek. Maar dat is natuurlijk niet het geval met al die 

geleerde mensen van Rijkswaterstaat. 
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 In het natuurgebied de Zwaakhoek ontmoeten we wandelaars, die de route lopen in de 

tegenovergestelde richting. Ze hebben maandag en dinsdag niet gelopen, vanwege het slechte 

weer. Het zijn dus om de woorden van Jan B. te gebruiken “mooiweerwandelaars”. 

 We lopen ten zuiden van ’s-Gravenpolder naar de dijk langs de Westerschelde. We volgen de 

Westerschelde aan de binnenzijde van de dijk. 

 

     
 

Vandaag zijn de paden en wegen merendeels geasfalteerd of voorzien van grind of puin. 

Hierdoor loopt het een stuk gemakkelijker dan de vorige dagen. En het mooie weer maakt 

het ook plezieriger. 

Na ongeveer 4 km gaat de route aan de buitenzijde van de dijk verder. De zon schijnt nu 

flink. 

We lopen langs Hansweert en komen bij de oude sluis van Hansweert. Deze sluis is 

gedempt. De sluis is gewoon vol zand gegooid. Het is wel een beetje een raar gezicht. 

We lopen via de Zuiderhaven naar de nieuwe sluizen en gaan via de sluizen naar de andere 

zijde van de haven. 

 

       
 

De route gaat nu naar Kruiningen. 

Om ongeveer 16.45 uur arriveren we op de markt in Kruiningen, het eindpunt van vandaag. 

 

  

 

Hier kunnen we koffie drinken. Dat is na 3 dagen en na 86 km 

wandelen voor de eerste keer koffie. Dat smaakt. We nemen er 

zelfs 2 koffie. Ik wist bijna niet meer hoe koffie smaakte. 

We lopen naar de bushalte. De bus gaat pas om 17.50 uur. Om 

ongeveer 18.15 uur arriveren we bij de familie Blaak in 

Biezelingen voor de overnachting. 

Na het douchen gaan we eten in “Restaurant de Caisson”. Dit 

restaurant staat naast ons B. en B. 

Het is een mooie dag geweest. Heerlijk weer. Maar alleen met 
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weinig koffie onderweg. Maar je kunt niet alles hebben. 

De secundaire wegen in Zeeland zijn veel rustiger dan in Noord Brabant. Het komt voor, 

dat we op binnenwegen een half uur geen auto zien. 

 

 

    ==================== 

 

 

 

Kruiningen – Bergen op Zoom. Donderdag 27 oktober 2005: 36 km. 

 

Om 7.15 uur staan we op. Na het ontbijt vertrekt de bus om 8.23 uur van Biezelingen naar 

Kruiningen. Om ca. 9.00 uur vertrekken we op de plaats, waar we gisteren geëindigd zijn. 

 

                        
 

We verlaten vrij snel Kruiningen en vervolgen de route langs de Westerschelde. Er is 

behoudens enkele containerschepen weinig scheepvaart. 

 

             

 
 

De route gaat richting Waarde. Bij Waarde hebben we wat 

problemen met de route. De aanduiding is onvoldoende, maar 

we komen eruit. 
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We gaan verder op de dijk en gaan richting Krabbedijke. Het is bijna niet te geloven. De 

route gaat door het dorp.  

Het weer is goed. Om 12.00 uur is het 18 á 20 graden. Het is toch wel warm voor eind 

oktober.  

Na Krabbedijke komen we bij de Oosterschelde. Dit is de noordzijde van Zuid Beveland. 

 

                           
 

We lopen weer aan de binnen- of buitenzijde van de dijk. We lopen ook langs het Nationaal 

Park Oosterschelde. Er is veel ruimte voor de bodem- en waterdieren, vogels en bijzondere 

planten. Het gebied ligt buitendijks.                                                 

Na een aantal km arriveren we bij de brug over het Rijn-Scheldekanaal.Hier staan veel 

windmolens. 

Na het passeren van het Rijn-

Scheldekanaal lopen we door de 

Hoogwaardpolder. In deze polder zien 

we, dat er hier dit jaar veel 

suikerbieten en aardappelen gekweekt 

worden. Daarna lopen we door een 

gebied met weilanden en bossen. 

We verlaten Zeeland en komen in 

Noord Brabant. 

We lopen aan de zuidzijde om Bergen 

op Zoom heen. We lopen door bossen. 

Dit is een groot verschil met Zeeland. 

In Zeeland is het meestal vlak. Hierdoor is het winderiger.  

 

     

 

Om ca. 17.00 uur arriveren 

we bij ons Stay Okay in 

Bergen op Zoom. 

We drinken er eerst koffie.  

Na het douchen kunnen we 

hier ook eten.  

’s Avonds drinken we nog 

wat in de bar. Jan B. bestelt 

whisky. Het zijn halve 
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limonadeglazen. Zeker een 3dubbele whisky. 

Het is een mooie dag geweest. 

Westerschelde, Oosterschelde en prachtig weer. 

 

                                                                 

     Stay Okay in Bergen op Zoom 

 

 

 

    ======================== 

 

 

 

Bergen op Zoom – Rucphen. Vrijdag 28 oktober 2005: 31 km. 

 

Om 8.00 uur kunnen we ontbijten. 

 

                       
 

Om 8.30 uur vertrekken we. Hier in de buurt zijn meerdere LAW routes. Hierdoor lopen 

we een stuk verkeerd. 

Om 8.45 uur starten we opnieuw. 

We lopen eerst door een bos en later door een landbouwgebied.  

 

      

 

Het wordt, ondanks de mooie temperatuur, toch 

herfst. De bladeren verkleuren en vallen van de 

bomen. 

We lopen ten zuiden van de Wouwse Plantage. 

Wat de oorsprong is van het woord “Plantage” 
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is me niet duidelijk. Het lijkt me meer iets voor de tropen, zoals theeplantage. 

We komen door Nispen. Er is weer niets open om koffie te drinken. 

Bij een sporthal staat op het raam: “De koffie is klaar”. Dus hier moeten we zijn. We gaan 

naar binnen. Er is, behoudens een paar elektriciens, die aan het werk zijn,  niemand  

aanwezig. Zij willen ons wel koffie inschenken, omdat het op het raam staat. Na 2 koffie 

gaan we weer verder. 

We passeren grenspaal 241. 

                                    Nispen 

                                               
 

Jan B. is zo gek van de maïs, dat hij persé op de foto wil in de maïs. Dus ik maak een foto 

van hem in de maïs. Hij staat er goed op. 

 

     

 

Bij grenspaal 239 gaan we weer de 

grens over naar België. 
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De temperatuur loopt op tot ca. 20 graden en we lopen weer in de kortebroek. 

We lopen via Heiblok naar Groot Horendonk. 

Onderweg treffen we een ongenummerde grenspaal aan, waarin een kruis en de letters KV 

(klavervier) zijn gegraveerd. Dit was de schuilnaam van een beruchte smokkelaar, die hier 

1946 is doodgeschoten. De paal is een replica, omdat het origineel is verdwenen. 
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Na Groot Horendonk lopen we weer de bossen in. Het is druk met wandelaars en fietsers. 

Het is misschien wel de laatste gelegenheid dit jaar om van dit mooie weer te genieten. 

We lopen door Klein Horendonk.We krijgen nu een flink stuk met slechte wegen. 

Door de vele regen van begin deze week is het gedeelte na Klein Horendonk erg slecht. 

Grote stukken pad staan onder water. We zijn genoodzaakt een groot gedeelte door een 

weiland te lopen. 

 

    
 

Bij de Oude Buisse Heide lopen we verkeerd. Jan B. loopt vooruit en loopt helemaal 

verkeerd. We drinken koffie bij een Pannenkoekenhuisje.  

 

                                                  

  
 

We kunnen op onze kaartjes niet terug vinden waar we exact staan. Door deze fout zijn we 

een mooi stuk wandelroute misgelopen. 

We vragen aan een meisje waar we exact zijn. Zij wijst ons de weg naar de Rucphenseweg.  

Op de Rucphenseweg gaan we links af en bereiken om ca. 15.15 uur het café Het Anker. 

Dit is het eindpunt van deze dag.  

Helaas is het café gesloten. Weer geen koffie. 
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We praten nog even met een paar Grenslandpad-wandelaars, die hier ook koffie willen 

drinken. 

Corrie arriveert om ca. 15.45 uur om ons op te halen. 

Jan B. wordt afgezet bij het station in Etten-Leur. 

Hiermee is de 1
e
 etappe van Sluis naar Rucphen afgerond. 

 

          ========================== 

 

 

 

   Na vandaag stoppen we en gaan in februari 2006 weer verder. 

 

 
Grenslandpad 2

e
 etappe.  

 

We lopen van café Het Anker aan de Rucphenseweg naar Alphen. 

 

 

 

Rucphen – Strijbeek. Dinsdag 14 februari 2006: 26,5 km. 

 

Vandaag en morgen gaan we weer een gedeelte wandelen van het Grenslandpad. 

Om o.g. 9.00 uur arriveert Jan B. op het station van Etten-Leur. Corrie brengt ons naar ‘t 

Anker aan de Rucphenseweg.  

Om o.g. 9.30 uur starten we met de wandeling. 

Het is prima wandelweer. Het is droog en o.g. 5 graden.  

 

                                    
 

Ik loop deze 2 dagen met de gevulde rugzak om te oefenen voor Santiago. Het gewicht 

bedraagt ca. 13 kg. Er zitten een paar flessen water en oude kleding in. 

We lopen richting Rijsbergen. 

We steken de Rucphenseweg over en lopen na een houten poort/hek een lange bomenlaan 

in en daarna het bos in. 

De bodem is goed beloopbaar. Het is wel vochtig maar zeker niet modderig. 

Het gaat wisselend door bos of langs akkers. 
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We lopen langs de Pannenhoef en 

komen in Rijsbergen uit bij 

Amarant (voorheen Leijakker). 

We gaan, volgens afspraak 

koffiedrinken bij Marian Damen in 

de Polanen 12. Dit heb ik vrijdag 

j.l. afgesproken op het jaarfeest van 

de St.Jansstappers. 

We arriveren bij haar om 11.45 uur. 

Ze heeft soep gemaakt en we eten 

ook onze boterhammen. 

Na wat gebabbeld te hebben over 

het wandelen vertrekken we weer om ca. 12.30 uur en vervolgen de route. 

 

                                     kapel in Rijsbergen 

 

We lopen door Rijsbergen en via de Oude Trambaan en Zandstraat gaan we over de A16 en 

HSL-lijn. 

We passeren de Galderse Meren en lopen langs Galder. We komen nog langs een Sint 

Jacobskapel. 

 

           
 

Het wandelen met de rugzak gaat prima. Het voelt niet als een zware last. Ik voel hem, 

maar ook niet meer dan dat. 

We komen bij de Mark en lopen vervolgens langs de Mark.  Dit gedeelte van de route heb 

ik zaterdag j.l. ook gelopen bij de Winterserie van Wiego in Breda. 

 

  

 

Bij Meerseldreef verlaten we de Markroute en 

gaan richting Strijbeek. 
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In Strijbeek drinken we koffie en borrel in `Oud Strijbeek`. 

We lopen om de vennen ´Patersmoer´ en komen op de Goudbergseweg.  

Hier gaan we van de route af en lopen de Grazenseweg in naar Alex Brok (zoon van Jan). 

Hij woont ca. 21/2 km van de route af. 

We arriveren hier om ca. 16.45 uur. 

Alex woont er nog niet. Eerst moet de paardenstal verbouwd zijn, alvorens hij verhuist. 

Jan geeft mij een rondleiding door de gebouwen. 

Er moet nog erg veel verbouwd worden. Hij heeft een dure paardenhobby. Hij heeft er 10 

jaar voor uitgetrokken en die zal hij nodig hebben. 

Jan heeft gezorgd voor een prima Bamitafel met saté. Het smaakt uitstekend. 

Vanavond luisteren we nog wat naar de radio, lezen wat en gaan om 22.00 uur naar bed. 

De weersvoorspellingen voor morgen zijn niet best. Er wordt veel regen voorspeld. 

 

 

      ===================== 

 

      

Strijbeek – Alphen. Woensdag 15 februari 2006: 28 km. 

 

Om 7.00 uur word ik wakker. Ik hoor het al. Hetgeen voorspeld is, wordt bewaarheid. De 

regen valt met bakken uit de hemel. Dit ziet er niet goed uit.  

Om 7.30 uur sta ik op. 

Jan heeft voor een goed ontbijtje en lunchpakket gezorgd. Zelfs heeft hij aan de 

krentenbollen gedacht. 

Om 8.30 uur vertrekken we in de stromende regen. Waar zijn we toch mee bezig. Voor een 

lijfrentenier (Jan B.) is dit toch een tijd om nog in bed te liggen. 

Ik heb mijn damasjes aangedaan. Dan wordt in ieder geval mijn broek niet zo modderig. En 

over mijn rugtas een hoes. Deze route kunnen we beter het Grenslandregenpad noemen. 

We moeten eerst weer de 21/2 km lopen naar de route. 

We lopen door de Strijbeekse bossen en Heide. Het bos geeft nog enige beschutting tegen 

de regen. 

 

 

 

We lopen om de Rondven. Dit zijn vennen met 

bomen en heide eromheen. 

De paden zijn nu behoorlijk slechter dan gisteren. 
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De route gaat richting Ulvenhout. We passeren Ulvenhout aan de Zuidzijde en lopen door 

de Geersbroekseweg (nog bekend van de Winterserie van vorige week). We lopen door het 

Sint Annabos. 

Het blijft maar regenen en we kunnen nergens koffie drinken. We lopen alleen door de 

natuur en komen in geen enkele dorp vandaag, behalve het eindpunt Alphen. 

Op een bank trek ik mijn trui uit. Het is toch warm met thermo-ondergoed, met een trui aan 

en dan ook nog de rugtas van 13 kg. 

De rugtas is vandaag iets lichter, want er zijn wat spullen uit. 

Mijn schoenen beginnen aan de binnenzijde nat te worden. Ik denk dat het komt, omdat het 

water van mijn regenpijpjes afloopt en op deze manier in mijn schoenen terecht komt. Hier 

moet ik nog iets op bedenken, want dat kan niet op de Camino. 

Het blijft maar regenen. 

 

          
 

We lopen langs en door het Prinsenbos en steken de Chaamseweg over. 

We passeren Chaam aan de noordzijde door de Chaamse Bossen. 

We komen langs de Jeugdherberg Het Putven (Stay Okay). Eindelijk koffie drinken. Het is 

nu al 12.00 uur. Dat zal smaken. 

Het is echter heel stil binnen en buiten de jeugdherberg. Overal staan de stoelen op de 

tafels.Wat een pech. 

Bij de ingang hangt een bordje “Grenspadwandelaars zijn welkom”. Dat zijn wij. Dus 

koffie. 

In eerste instantie zegt een dame, dat de herberg gesloten is. Wij laten ons niet afschepen, 

want wij zijn volgens het bordje welkom. Na wat druk en aanhouden krijgen we toch 

koffie. 

Ine en Corrie worden gebeld om de aankomsttijden aan te geven. 

Als we de Jeugdherberg verlaten is het bijna droog geworden. Wat een luxe. Het is nu o.g. 

13.00 uur. We komen langs camping “Buitenlust” en lopen een stukje over de Maastrichtse 

Baan. 

We lopen om de recreatieplas “het Zand”. Er is nu niets te doen. Alleen een aantal 

wielrenners zijn onder begeleiding van een trainer aan het trainen. 

We lopen nu door de Alphense Bergen en arriveren in de buitenwijken van Alphen. 

 

      Alphen 

 

We lopen om ca. 15.00 uur Alphen binnen. Jan 

heeft met Ine afgesproken, dat ze om 15.30 uur bij 

de kerk zal staan. We besluiten om een kop soep te 

nemen. 
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We passeren het Dartcafé van 

Jelle Klaassen. Helaas is het café 

vandaag gesloten. Alle 

restaurants zijn gesloten, behalve 

een cafetaria. Helaas hier heeft 

men soep. Geen probleem, dan 

maar een broodje croquet met 

koffie. 

Om 15.15 uur arriveert Ine en zij 

drinkt ook wat. 

Om 15.30 uur vertrekken we 

richting station Rijen, waar ik 

ruim op tijd aankom. 

Om 16.30 uur kom ik met de trein in Etten-Leur aan. Corrie staat al te wachten. 

Alles verloopt volgens planning. 

 

     ===================== 

 

 

Deze 2 dagen heb ik gewandeld met de rugzak van 13 kg in niet beste 

omstandigheden. 

Ik merk nu, dat de training met rugzak tijdens de wandelingen en op de 

loopband wel resultaat hebben. 

 

 
 

3
e
 Etappe  

 

Deze etappe lopen we van Alphen naar Thorn. 

 

 
Alphen – Reusel. Maandag 3 juli 2006: 42 km. 

 

Vandaag beginnen we aan het laatste gedeelte van het Grenslandpad. 

Na de Camino is dit toch weer een hele stap terug. Maar het is warm weer, dus in dit 

opzicht lijkt het toch een beetje op de Camino. 

Het kan ook wel, want de eerste 2 etappes hebben we genoeg regen en modder gezien. 

We starten weer in Alphen.  

Om 5.45 uur sta ik op. Om 7.08 uur vertrekt de trein in Etten-Leur naar Gilze-Rijen.  

Corrie brengt mij naar het station. We zijn hier een kwartier te vroeg. Het is toch wel leuk 

om dat gedoe op het station bezig te zien. Allemaal mensen, die naar hun werk of school 

gaan. Ik niet!! Ik ga wandelen. 

Om 7.08 uur vertrekt de trein. Het is helemaal niet druk in de trein. Dat komt misschien 

omdat de schoolvakanties zijn begonnen.  

Om 7.30 uur ben ik in Gilze-Rijen. Ine en Jan staan al te wachten.  

Ine brengt ons naar Alphen. We beginnen direct met de wandeling, want het is vandaag 42 

km. 
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Als we Alphen verlaten komen we direct in de natuur. We lopen veel door bossen. Dat 

komt nu wel van pas, want ik schat de temperatuur om ca. 10.00 uur toch wel meer dan 25 

graden. 

Ook lopen we door heidegebieden. Het heet hier Regte Heide en Beekdal van de Ley. 

We passeren een landgoed, waarvan de boerderij en de hekwerken in dezelfde kleuren 

rood/geel zijn geschilderd. Het zijn de familiekleuren van de eigenaar Baron Jamblinne de 

Meux. 

We passeren een grenskerk, die heet van oudsher Steenvoirt. 

We passeren het gehucht Nieuwkerk. Het zijn een paar verspreide boerderijen. 

Omdat we steeds door bossen en heide lopen, kunnen we nergens koffiedrinken. Dat is 

flinke achteruitgang in vergelijking met de Camino. 

We zien in het boekje, dat er een restaurant is bij een camping. We moeten er wel voor van 

de route en extra lopen. Dat hebben we er wel voor over. 

Het restaurant “het Jachthuis” bij de camping Tuldebos is op maandag gesloten. 

Door het warme weer moeten we veel drinken. Hierdoor zijn we om 11.30 uur door het 

water. We besluiten maar, zodra we ergens een huis zien, om water te vragen.  

We lopen door het natuurgebied Utrecht en bellen aan bij een landhuis. 

De vrouw vraagt of we naast water ook koffie willen. Nou dat willen we wel, graag zelfs. 

We drinken 2 koffie en praten wat met de vrouw en haar man komt er ook bij. Zij wonen 

zo ver van de bewoonde wereld, dat ze misschien blij zijn, dat er iemand om water komt 

vragen. 

                        
 

We gaan verder door de natuur. Het is wel erg veel natuur. Ik zou nu wel eens door een 

dorp willen komen. 

We passeren diverse grenspalen. Dat betekent, dat we een paar maal de grens passeren. 
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Het is heel warm, maar je hoort mij niet klagen. Ik vind het 

wel goed. 

We komen langs een monument. Hier heeft een schietpartij 

plaats gevonden in 1950. Waarschijnlijk met een 

smokkelaar. 

Vóór Hooge Mierde lopen we door de Turnhoudse Hei. Het 

is een mooi natuurgebied. 

De route wijkt vandaag veel af van het boekje. Ook 

constateren we veel foutjes in het boekje. Hierdoor lopen we 

een paar km extra. Toch komen we elke keer, met wat geluk, 

toch weer op de uitgezette route.  

In Reusel heb ik de overnachting gereserveerd. Het is een 

paar km van de route af, daarom lopen we een stukje 

alternatieve route. 

Om ca. 17.30 uur arriveren we bij de familie Lavrijsen. Ze 

wonen in een boerderij, die verbouwd is. De stallen zijn nu voor het merendeel 

pensionkamers. Het ziet er prachtig uit. In juni j.l. is het pension officieel geopend. Wij zijn 

een van de eerste gasten. 

 

  eet smakelijk Jan B. 

Het zijn ook zéér vriendelijke mensen.  

Na aankomst drinken we een lekker ijskoud pilsje. 

Na het douchen gaan we om ca. 19.00 uur eten is een restaurant vlakbij het pension. Het is 

een chauffeurscafé. De eigenaar is erg spraakzaam en nodigt ons uit morgenvroeg een kop 

koffie te komen drinken. Dan zullen we zeker doen, want het is niet zeker of we de rest van 

de dag nog ergens koffie kunnen drinken. 
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Als we terug zijn bij het pension gaan we op het terras zitten en drinken nog een pilsje. 

Aan de tafel naast ons is er vergadering van de kleindierenvereniging. 

Om 22.30 uur gaan we naar bed. Het wordt een warme, zwoele nacht. 

 

     =================== 

 

 

Reusel – Eersel.  Dinsdag 4 juli 2006: 34,5 km. 

 

Om 7.00 uur staan we op en kunnen we ontbijten. 

Het is een prima ontbijt met gebakken ei met spek en diverse vleeswaren. 

Om 7.30 uur vertrekken we. De temperatuur is dan al 20 á 22 graden. 

We gaan eerst koffie drinken in het chauffeurscafé, waar we gisteren hebben gegeten. Het 

eerste kopje krijgen we gratis. De cafébaas praat nog steeds veel, ondanks dat het nog 

vroeg is. 

Het is fantastisch weer. 

Dat mag ook wel, want we hebben de vorige etappes genoeg regen gehad. Als ik denk aan 

de 2
e
 wandeldag in februari naar Strijbeek. Dat was erg. 

Het wandelen gaat goed. 

We lopen naar het dorp Reusel. De route na Reusel is door landbouwgebied. 

We lopen door het natuurgebied De Reuselse Moeren. Het is een wisselend gebied met 

naaldbossen, weilanden, hooilanden en vochtige heide met waterrijke moerassen. 
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Bij grenspaal 202 gaan we de Belgische grens over. 

In België lopen we in hoofdzaak door bossen. Vandaag vind ik veel bossen niet erg, want 

het wordt toch meer dan 30 graden. 

We lopen een paar kilometer langs het kanaal van Schoten naar Dessel. 

 

    
 

We komen in Postel. Hier kunnen we koffie drinken. Postel lijkt wel op Baarle Nassau. 

Veel restaurants en terrassen. We drinken koffie op het terras van het Jachthuis. Het 

Jachthuis was vroeger een smokkelaarscafé. In 1963 werd het café overgenomen door ene 

Jan uit Antwerpen. Het werd toen een danscafé. 

Rond 1990 brandde het café af en in 1993 weer opgebouwd. 

Na de koffie lopen we door de Bladelse hei en komen in Witrijt. Hier drinken we weer 

koffie op de binnenplaats van een klooster. Het is er erg druk. 

 

                              
 

Daarna lopen we door bossen en heide richting Eersel. 

Ons Bed and Breakfast is aan de Roodseweg. Het is een behoorlijk stuk van de route af.  
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Om 17.30 uur zijn we er. Het zijn boerenmensen. We worden heel vriendelijk ontvangen en 

krijgen meteen een pilsje. Dat smaakt bij deze temperatuur. 

Het stinkt wel naar varkens. Na een half uur zijn we daar wel aangewend. 

Het is nog zeker 30 graden. 

Na het douchen gaan we eten bij de camping Ter Spegelt. Het is toch wel zo’n 3 km lopen. 

Het is een hele grote camping. Het restaurant aan de weg is vandaag gesloten. We moeten 

nu helemaal achter op de camping zijn. 

Als we binnenkomen is het erg druk. Je kunt wel zien, dat het een familiecamping is. Jonge 

ouders en veel kinderen. Na verloop van tijd gaan de meesten weg, want het is voetbal op 

TV. 

Om 21.00 uur gaan we terug naar het B. en B. Het is weer 3 km teruglopen.  

Ik heb mijn sandalen aan. Dat is voor deze afstand niet handig, want ik krijg last van mijn 

hielen, omdat de achterrand van mijn sandalen hoger is. 

Om ca. 21.30 uur zijn we weer terug. De mensen zitten op ons te wachten. We gaan bij hen 

op het terras zitten en praten wat. Het zijn gezellige praters. 

Ze vertellen, dat ze 2 jaar geleden op de fiets naar Lourdes zouden rijden. Ze deden dit 

vanwege de 50 jarige bruiloft. Ze zijn niet verder gekomen dan Tours, vanwege een 

sterfgeval in de familie. Nu kan het niet meer, omdat de man wat kwalen heeft. 

De vrouw is heel creatief. Ze maakt mooie poppen en andere dingen, die ze bekleed met 

velletjes van servetten, die ze daarna schildert. Het is toch waterbestendig, want bij hen 

hangen de creaties aan de gevel. Ze staat ermee op braderieën. Het hele huis staat er vol 

mee, zelfs op onze slaapkamer. Ze geeft ook les. De poppen die ze maakt zijn poppen met 

karakter. 

Om 22.30 uur gaan we naar bed en spreken af, dat we om 7.30 uur te willen vertrekken, 

omdat het morgen weer erg warm wordt. 

 

     ====================== 

 

 

Eersel – Hamond. Woensdag 5 juli: 41,5 km. 

 

Om 6.30 uur staan we op en om 7.00 uur kunnen we ontbijten. Er is gezorgd voor een goed 

ontbijt. 

Om ca. 7.30 uur vertrekken we. De pilsjes, die we gedronken hebben hoeven we niet af te 

rekenen. Het is nu al weer warm. In Spanje zou ik zeggen: Jacobus heeft nog wat goed te 

maken. 

We lopen ca. 1 km terug naar de route en lopen door Eersel.  

In Eersel maak ik een foto van “de Pronte Vrouw”. 
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Na Eersel lopen we een stuk naast een drukke 

verkeersweg. Het zijn allemaal mensen, die naar hun werk 

rijden. Heerlijk om daar niet bij te horen. 

We komen in Steensel. De dorpen horen hier tot de  “acht 

zaligheden”. De dorpen  Reusel, Eersel, Knegsel en 

Steensel horen tot de “acht zaligheden”.  De plaatsnamen 

eindigen allemaal op –sel.  

  

 

 

  

 

De naam “acht zaligheden” is  door de 

militairen gegeven, die in 1830 hier 

gelegerd waren. De streek was zo 

armoedig, dat de militairen de dorpen 

ironisch de Acht zaligheden 

noemden. 

Na Steensel gaat het weer door 

bossen richting Broekhoven en 

Riethoven. Het zijn dorpen, waar ik 

niet eerder van gehoord heb. We 

kruisen onderweg het Pelgrimspad. 

Dit pad begint in Amsterdam en als je alle paden afloopt kom je in Santiago. Het 

Nederlandse deel loopt van Amsterdam naar Maastricht. 

In Riethoven drinken we koffie. 

Voorbij Westerhoven passeren we de Valentijnskapel. 

Het lijkt erop, dat we nu de voorspelde regen en onweer van de voorbije dagen krijgen. Het 

begint flink te regenen. We schuilen onder de bomen bij de kapel. 

Het duurt een half uur en het is weer droog. 

 

Volgens de legende was er op deze plaats een heldere bron. Iemand, die zich bekeerd had 

tot het katholieke geloof, werd hier gedoopt. Ook zou hier St. Valentijn zijn gemarteld en 

gestorven. Later zouden hier vele genezingen van kwalen hebben voorgedaan. Uiteindelijk 

werd hier een kapel gebouwd. Het werd een plaats van samenkomst voor pelgrims. In de 

loop der eeuwen verdween het kapelletje. Het heldere bronnetje bleef bestaan. In 1947 

werd het kapelletje  op initiatief van boeren weer opgebouwd uit dankbaarheid, dat 

Westerhoven in 1944 snel en voorspoedig werd bevrijd. Daarna gingen regelmatig 

processies naar de kapel. 
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Na Westerhoven lopen we langs de Kempervennen. Na Venbergen lopen we langs een 

natuurreservaat De Malpre. 

De Malprie is een natuurgebied, dat laag is gelegen. Daardoor ligt het gedeeltelijk onder 

water. Het staat in verbinding met de Dommel.Het pad gaat over dijken en gedeeltelijk 

over een houten vlonder op palen. 

 

                                
 

Na wisselend bossen en landbouw gaan we de grens over naar België bij de Achelse 

Kluis.Op de binnenplaats van een klooster drinken we iets fris. Het is erg druk op de 

binnenplaats met koffiedrinkers. Het is hier erg heet. 
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We komen daarna weer in bossen en passeren een kasteel. Uiteindelijk arriveren we in 

Hamond. 

 

                   
 

     
 

Ons Bed and Breakfast ligt aan de grens van Hamond. We moeten een paar km extra lopen. 

We komen bij de familie van Driel van de “Hoeve de Holdert”. 

We krijgen meteen een pilsje aangeboden, als we om ca. 17.30 uur arriveren. 

Het is een Nederlandse familie, die al 15 jaar dit pension runt. Ze hebben eerder in 

Schiedam gewoond. Het echtpaar komt bij ons zitten. Hun zoon is reservekeeper bij 

Vitesse uit Arnhem. Ze hebben zo’n 3000 overnachtingen per jaar. 

Na het douchen brengt de eigenaar ons naar het restaurant in het dorp. Dit is ook een 

Nederlandse eigenaar.  

Na het eten lopen we terug naar het B&B.  

We gaan nog in de tuin zitten en drinken nog wat. 

Om 22.30 uur gaan we naar bed. 

Het was een erg warme dag. 

 

   ========================== 

 

 

Hamond – Stamproy (Weert).  Donderdag 6 juli 2006: 29 km. 

 

We kunnen pas om 8.00 uur ontbijten.  

Om ca. 8.30 uur vertrekken we weer.  

We moeten een paar kilometer extra lopen naar de route. 

Na Hamond gaan we weer door bossen en komen uit bij het kanaal Bocholt – Herenthals. 

We lopen een paar kilometer langs het kanaal.  
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Als we het jaagpad verlaten gaan we door de Lozerheide en komen in Lozer. 

Hier drinken we koffie. De eigenaar van dit café is ook al een Nederlander. Hij vertelt, dat 

het gedeelte naast het café een relaxhuis is met 4 meisjes. Hij is medeeigenaar. 

Na een stukje bos komen we bij de Zuid-Willemsvaart. We lopen een paar kilometer langs 

het kanaal. We komen weer in Nederland. 

Bij de Laurabossen gaat het fout met de route. Er zijn geen aanduidingen. We komen uit bij 

een grote vuilnisbelt. Die vinden we terug op de kaartjes. Het kost wel een paar kilometer 

extra om op de route te komen. Er zijn helemaal geen aanduidingen en in het boekje staat 

het ook al niet duidelijk. 

Na diverse omzwervingen komen we uit in Stamproy. We moeten door naar Weert, omdat 

in Stamproy geen B & B is . Het is wel weer zo’n 4 km. extra. 

Om 16.30 uur arriveren we bij Mevrouw van de Palen aan de Dijkstraat. 

Ze is erg zomers gekleed, omdat ze niet tegen de warmte kan. Het is een erg warrig 

persoon. Het lijkt wel of ze drugs gebruikt. 

We gaan op het terras zitten en krijgen een pilsje. Het is weer erg warm vandaag. 

Bij de bungalow is ook nog een soort boerderijcamping. 

Om 18.30 uur gaan we eten in het restaurant waar we langs kwamen. 

Om 20.00 uur zijn we terug in het pension. 

Jan moet nog geld pinnen in Stamproy. Hij wil aan de vrouw vragen of hij een fiets kan 

lenen om naar het dorp te fietsen. De vrouw ligt op de bank te slapen. Jan wil haar wakker 

maken, maar dat lukt bijna niet. Als ze wakker wordt is ze weer helemaal in de war. Het 

duurt even voor ze begrijpt wat Jan wil.  Ze is akkoord. Jan kan een fiets lenen. 

Tijdens Jans afwezigheid vertelt ze, dat haar man dement is en in een tehuis verblijft. 

Ze vertelt ook, dat haar man architect was en gewerkt heeft voor Achtectenbureau Leesberg 

uit Helmond. Nu blijkt, dat ik haar man heb gekend en ontmoet heb tijdens de bouw van 

het politiebureau in Papendrecht.  

Als Jan terug is blijven we nog een tijdje met haar praten. Het lijkt er meer op, dat ze tegen 

haarzelf praat dan tegen ons. 

Om 22.00 uur gaan we naar bed. 

 

    ===================== 

 

 

Stamproy – Thorn: vrijdag 7 juli 2006: 25 km. 

 

We hebben vandaag geen haast. Dus we gaan niet te vroeg op pad. 

Na een stevig ontbijt vertrekken we om 8.00 uur bij mevrouw van de Palen. 
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We lopen de extra kilometers terug naar Stamproy. 

Het weer is weer goed. Echt zomer. 

We lopen door Stamproy. Dit dorp was de woonplaats van de Zangeres zonder Naam. Ze is 

er ook begraven. We missen het standbeeld. 

Na korte tijd passeren we weer de grens naar België. Het is grenspaal no. 140. 

We passeren een kapelletje, waar ik een foto van maak. 

 

 

             
 

In België lopen we door een gebied met landbouw en kleine bossen. 

We komen in de plaats Molenbeersel. (Ik heb er nog nooit van gehoord) 

In Molenbeersel drinken we koffie. Het dan al 10.30 uur. Dat kan dan wel. 

Daarna gaan we naar Neeritter. Er is weinig te vertellen over dit gedeelte. De omgeveing 

bestaat hoofdzakelijk uit landbouw, zoals maïs, graan en grasland. 

 

                   
 

In Neeritter worden wandelaars uitgenodigd in een café koffie te komen drinken. Wij 

willen wel, maar het café is nog niet open. 

Bij grenspaal no. 138 komen we weer in Nederland. 

We kruisen weer het Pelgrimspad.  

Vlak voor Thorn passeren we het grenspalenbos. Op een afstand van ca. 2,5 km.staan er 9 

grenspalen.  

In Thorn zien we een aanduiding voor de route naar Santiago. Zelfs is een schelp in een 

wand opgenomen. 
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Thorn staat bekend om zijn witte huizen. Niet alle huizen zijn wit maar veruit de meesten 

wel. 

We zien de kerk staan en gaan erheen om een stempel op te halen. 

Bij aankomst in de kerk worden we verwezen naar een particuliere woning enkele straten 

verder. Daat staat ook een St. Jacobskapel. 

Bij aankomst wordt de voordeur geopend en krijg ik een stempel in mijn boekje. 

De man brengt ons naar de kapel. Deze kapel is door hemzelf gebouwd en ligt aan de 

St.Jacobsroute vanuit Nederland naar Santiago. 

Hij veronderstelt, dat wij onderweg zijn naar Santiago. Ik legt hem uit, dat we de 

Grenslandroute gewandeld hebben. Hij heeft er nooit van gehoord. Ten overvloede vertelt 

hij nog wel, dat hij de route naar Santiago heeft afgelegd per auto. We zeggen, dat wij dat 

een prestatie vinden. 

 

                     
 

Hierna gaan we terug naar het centrum en kijken wat rond. 
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Om 13.00 uur gaan we naar het busstation om met de bus naar het station te rijden in 

Roermond. Om ca. 14.00 uur zijn we in Roermond. We eten wat in de stationsrestauratie en 

kunnen om 14.45 uur met de trein mee. 

Jan maakt ook gebruik van mijn kortingskaart. Op het laatste moment vindt hij, dat hij 

beter in Tilburg kan uitstappen dan in Breda. Hij vliegt de trein uit. Tijdens de reis naar 

Rijen krijgt hij kontrole en bijna een boete, omdat hij op een kortingskaartje rijdt en geen 

pas heeft. Doordat hij weer zielig doet krijgt hij geen boete. 

Tegen 16.00 uur ben ik in Etten-Leur, waar Corrie al staat te wachten. Ze is weer errrggg 

blij, dat ze me weer ziet. 

 

 

     ================== 

 

 

 

Nawoord. 

 

Het grenslandpad is een route met erg veel natuur, soms wel teveel. Slechts weinig dorpen 

worden gepasseerd. Hierdoor is het teveel van het ene en teweinig van het andere. 

Er zijn ook weinig B&B voorzieningen. Je bent regelmatig verplicht lange dagtochten te 

maken om de B&B te bereiken of behoorlijk van de route af te wijken. 
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Het is opgevallen, dat de overnachtingen in België aanmerkelijk duurder zijn dan in 

Nederland. 

 

 

 

 

AFGELEGDE AFSTANDEN: 

 

-  maandag 24 oktober 2005: Sluis – St.Laureins:    19 km. 

-  dinsdag 25 oktober:  St. Laureins – Bushalte tunnel Terneuzen: 36 km. 

-  woensdag 26 oktober: Bushalte tunnel Terneuzen – Kruiningen: 30 km. 

-  donderdag 26 oktober:  Kruiningen – Bergen op zoom:  36 km. 

-  vrijdag 27 oktober:  Bergen op Zoom – Rucphen:   31 km. 

-  maandag 13 februari 2006: Rucphen – Strijbeek:    26,5 km. 

-  dinsdag 14 februari  Strijbeek – Alphen:    28 km. 

-  maandag 3 juli   Alphen – Reusel:    42 km. 

-  dinsdag  4 juli  Reusel – Eersel:    34,5 km. 

-  woensdag 5 juli  Eersel – Hamond:    41,5 km. 

-  donderdag 6 juli  Hamond – Stamproy:    29 km. 

-  vrijdag 7 juli  Stamproy – Horst:    25 km. 

                 -------------------- 

   Totaal:              378, 5 km 

 

 

Overnachtingen: 

 

Maandag 24 oktober 2005:  Fam. Rodts 

     Vlotweg 23 

     9980 St. Laureins tel. 0032 9 3798858 

WEFEW 

Dinsdag 25 oktober 2005:  Fam. Aartsen 

     Kloosterzande 

 

Woensdag 26 oktober 2005:  Fam. Blaak 

     Smokkelhoekweg 6 

     Biezelingen  tel. 0113 343231 

 

Donderdag 26 oktober 2005:  Stay Okay Klavervelden 

     Boslustweg 1 

     Bergen op Zoom tel. 0164 233261 

 

2
e
 Etappe: 

 

Maandag 14 februari 2006:   Fam. Brok 

     Strijbeek 

 

3
e
 Etappe: 

 

Maandag: 3 juli 2006:  Hollandse Hoeve Reusel 

     Turnhoutseweg 46 

     Reusel   tel. 0497 641252 
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Dinsdag 4 juli 2006:    Fam. Smets 

     Roodseweg 17 

     Eersel   tel. 0497 512871 

 

Woensdag 5 juli 2006:  Pension Hoeve de Holdert 

     Heerstraat 54 

     Hamond  tel. 0032 11446140 

 

Donderdag 6 juli 2006:  Fam. Van de Palen 

     Dijkstraat 2 

     Weert   tel. 0495 536246 

 

 

    ==================== 

    

     

      

 

 

 

 

 

 

 


