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Beste leden van Elmakes, 
 

Afgelopen dinsdagavond kon de demissionaire minister president ons geen 
verlossing geven inzake het buitensporten. Als ik eerlijk ben had ik dat ook nog 

niet verwacht, als je de dagelijkse en wekelijkse besmettingscijfers analyseert. 
Jammer blijft het dat het maximum aantal mensen van boven de 27 jaar dat 
buiten mag sporten tot 2 beperkt blijft. 

De kern van deze maatregel is gelegen in het gegeven dat er geen 
samenscholingen van groepen mensen mogen plaatsvinden, ook al is dat met 

1.5 meter tussenruimte. 
Het is daarom dat wij ons de komende periode blijven richten op het organiseren 
van de Elmakes Wandel Challenge. 

 
Natuurlijk heeft u gehoord van deze virtuele lange afstandswandeling. Inmiddels 

zijn wij via het Pieterpad en het Grenslandpad gearriveerd op de Nederlandse 
Kustroute. Op dit moment zijn de groepen in de laatste kilometers beland. Drie 
groepen zijn na het afleggen van 1562 km op het eindpunt aangekomen, Bad 

Nieuwersluis.  
In plaats van een duik te nemen in het Thermal bad zijn zij extra kilometers aan 

het maken om de twee groepen die nog niet zover waren te helpen, zodat het de 
verwachting is dat zij zondag met 49 mensen een duik nemen en daarna fris en 
fruitig vol energie naar Velsen afreizen. 

 
En dan???????????????????????? 

Wij hebben besloten om, mede op verzoek van de deelnemers en gesteund door 
de vele positieve antwoorden op onze app-vragen, een nieuwe Challenge te 
organiseren. Wij vertrekken dinsdag 2 maart a.s. om 10.00 uur aan onze tocht 

naar Santiago de Compostella een tocht van 2800 km, waar wij op eerste 
Paasdag willen aankomen. 

 
Dit is het moment voor jullie om alsnog aan deze Challenge mee te gaan doen. 
Het blijkt dat er nog steeds mensen zijn die denken dat zij er veel voor moeten 

doen. Welnee, bijna iedereen heeft tegenwoordig een stappenteller of 
afstandmeter op de telefoon. Wat is nu precies de bedoeling? De Challenge is 

een individuele actie, welke er toe bijdraagt dat samenwerking iets mogelijk 
maakt wat individueel bijna niet te realiseren is. 
Als deelnemer registreer je hoeveel kilometers of stappen je maakt op één dag. 

Dit noteer je aan het einde van de avond en dat is alles. 
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Ten minste 2x per week geef je deze standen door aan de aanvoerder van de 

groep. (het mag ook dagelijks als je dat fijn vindt) 
Deze stuurt de standen van zijn groep 2x per week naar Elmakes, (zondag- en 

woensdag avond.) 
Elmakes registreert deze en maakt een nieuwsbrief met daarin de 
groepsresultaten. 

Bijgesloten stuur ik een van de laatst verschenen Wandel Challange 
Nieuwsbrieven, dan krijgen jullie een indruk. 

 
Dat niet alleen wij enthousiast zijn is gebleken uit de vele reacties die wij krijgen 
en het interview met Neja, Ingeborg en Marco in de IJmuider Courant van 

vandaag.  
Nieuwsgierig geworden en heb je besloten om mee te lopen naar Santiago de 

Compostella, geef je dan op via de mail, info@elmakes.nl onder vermelding van 
mobiele telefoonnummer, naam en mail adres. 
Uiterste aanmeldingsdatum maandag 1 maart 09.00 uur. 

 
Natuurlijk kun je ons bellen als je nog vragen hebt. 

 
Veel plezier de komende dagen, geniet van de lente en blijf in beweging 
 

Op de volgende pagina kun je het interview in de IJmuider Courant lezen. 
 

Groeten 
 
Cyntha, Marco en Elselien 
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