
47. Na 72 km in Vlissingen 
 
8 maart 2013 
Na een heerlijk ontbijt met yoghurt, verse vruchten, noten en heerlijk landbrood 
met zelfgemaakte jam, vertrekken we om half negen. 
De bedoeling is om Vlissingen te bereiken vandaag, ongeveer 65 km. De reis voert 
langs de Westerschelde. Links van ons de dijk en rechts uitgestrekte landerijen 
zo ver je kunt kijken. Dit beeld houden we uren op ons netvlies… Er verandert 
niets aan het landschap. Bij Kruiningen moeten we een enorme brug over. Flink 
zwoegen dus om boven te komen. Een prachtig uitzicht is onze beloning. 
Aangezien het lijkt of de brug op instorten staat als er een auto overheen rijdt 
besluiten we maar snel aan de afdaling te beginnen. Als we uitgeraced zijn zien 
we een eind verderop een man en vrouw wandelen met hun huisdieren. Alpaca’s??? 
Dat geloof je toch niet?!? Natuurlijk willen we op de foto met dit wel heel 
bijzondere tafereel. Verder met de dijkenroute. Er lijkt geen einde aan te 
komen. Komen we nog wel ergens vandaag? Eindeloze wegen die nergens heen 
lijken te gaan. Maar volgens de kilometerteller schieten we toch aardig op. Om 
13.00 uur zijn we al over de helft en eindelijk verschijnen er weer huizen.  

De wiebelbrug! 
 



 
Onze magen beginnen inmiddels flink te knorren en we vinden gelukkig een 
gezellig kroegje waar Annelies iets aan haar cafeïne-tekort kan doen en we iets 
kunnen eten. Met gevulde buikjes beginnen we aan de laatste 20 km. Maar Oost 
Souburg is niet te vinden. In de verste verte is er niets te bekennen wat op 
bewoonde wereld lijkt. Zelfs onze gastvrouw voor vanavond Carola heeft geen 
idee waar we zitten als we haar bellen. Na heel veel vragen onderweg komen we 
eindelijk in de buurt en loodst Carola ons naar de wijk waar ze woont. Op de fiets 
komt ze ons tegemoet en na 72 km zijn we ‘thuis’. 

 
De alpaca’s aan de wandel 
 
Net als gisteren heeft het de laatste 10 km geregend. We zijn blij dat we ons 
slaapplekje bereikt hebben. Met een heerlijke kop koffie en Zeeuwse bolus met 
roomboter zijn we zo weer op ons gemak.  
In de tijd dat wij onze bagage uitpakken en de fietsen stallen staat Carola in de 
keuken een heerlijke maaltijd te bereiden. Een echte keukenprinses! 
 
 



 
Onze benen hebben 
behoorlijk last van de 
afgelegde kilometers. Dus 
strakjes douchen en op tijd 
ons bedje in. 
Wederom een geweldig 
slaapplekje bij een 
bijzonder lieve gastvrouw. 
Heel veel dank daarvoor aan 
John Jenniskens die dat 
heeft geregeld. 
 
 

In gesprek met mensen die we tegenkomen. 
 
De foto’s op mijn website zetten is nog niet zo eenvoudig voor een digibeet als 
ik. Maar we geven niet op. 
 
 
 
 
 
De eindeloze 
dijken in Zeeland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor strakjes allemaal lekker slapen en morgen gezond weer op. Morgen zie ik 
mijn lieve mannetje weer. Ik verheug me er nu al op! 
 
 


