Zoek de letters en vorm een woord.
Ondertussen leer je iets over de geschiedenis van Wemeldinge en het Kanaal door
Zuid-Beveland en kom je langs drie speeltuintjes.
Begin bij de VVV bij Camping Linda. Loop de dijk op en ga naar links. Loop over het bruggetje.
Om Wemeldinge heen ligt een lang kanaal: het kanaal door Zuid-Beveland. Dat kanaal verbindt
sinds 1866 de Oosterschelde met de Westerschelde, Wemeldinge met Hansweert. Tot 1993
ging het kanaal dwars door Wemeldinge en waren er maar liefst drie sluizen: de kleine sluis,
middensluis en grote sluis.

Aan de linkerkant ligt een restaurant vernoemd naar een Romeinse godin. Neem de derde
letter van haar naam. Ga naar rechts. Naast het havenkantoor is een klein speeltuintje. Loop
rechtdoor en ga langs de oude sluiswerkershuisjes aan de linkerhand. Aan het eind ga je naar
links. Hier heb je een heel mooi uitzicht. Kun je de Zeelandbrug en Zierikzee in de verte zien?
Het gebouw aan het eind, is het peilhuisje. Wat is de afkorting die gebruikt wordt om de
waterstand in Nederland aan te geven? Neem de tweede letter van deze afkorting.
In het water is een standbeeld van een mythologisch wezen. Neem hier de laatste letter van.
Het Kanaal door Zuid-Beveland was ooit een van de drukst bevaren kanalen van West-Europa:
er gingen wel 100.000 schepen doorheen. Veel van schippers deden hun boodschappen terwijl
ze wachtten bij de sluizen. De goederen werden geleverd door handelaren, d.w.z.
‘parlevinkers’, een soort bezorgservice zoals de supermarkten nu ook hebben. Het verschil is
dat je niet via een website kon bestellen, maar via briefjes die je gaf aan de wachtende
parlevinkers, via een vaste bestelling die gereed stond of door aankopen te doen bij de
parlevinkerbootjes die langs voeren. Allerlei producten, bijvoorbeeld eieren, melk,
aardappelen, touw en olie, waren te koop.
Neem het trapje naar beneden en loop naar het draaibruggetje. Als die open staat om de
zeiljachten door te laten, moet je op het knopje drukken en wachten op de brug. Aan de
andere kant van de wal ga je naar rechts. Steek (voorzichtig!) de boulevard over en ga de dijk af
(trap of helling). Ga rechts naar Hotel Smits. Hier kun je gezellige ‘Vlaamse Volksspelen’ zoals

sjoelen spelen. Deze weg heet de Wilhelminastraat. Hier was het vroeger heel druk met
winkeltjes en een postkantoor. In de Tweede Oorlog mocht deze straat niet vernoemd zijn naar
de koningin en heette toen de Baan. Ga links de Danielstraat in en neem dan weer de eerste
weg links naar een plein. De vierde letter die je zoekt is de eerste letter van de naam van de
moeder van de persoon naar wie dit plein is vernoemd. Hier is ook weer een speeltuin.
Ga voorbij de speeltuin naar rechts zodat je uitkomt op de Beatrixlaan. Steek de weg over. Ga
naar links en neem dan de 1e rechts. Aan het eind van dit weggetje is weer een kleine
speeltuin. Ga naar rechts en dan links. Nu zie je een grasveld. Hier is het hertenkamp en zijn de
twee molens van Wemeldinge. Neem de tweede letter van de molen waarvan de naam
‘bewaker van de winden’ in de Griekse mythologie betekent. Neem de eerste letter van de
andere molen die in 1866 is gesticht.

Als je het paadje langs de molen uitloopt kom je weer uit op de Westelijke Kanaalweg.

Mijn letters:
________

________ ________ ________ ________ _________

Het woord (hint: parlevinkers die lopend of met de fiets producten afleverden
gebruikten deze dingen)

