Wandelen in Westerwolde

Nieuwsbrief 41,
Mei 2022
Inleiding:
In deze nieuwsbrief leest u over de
nieuwe website, de
vrijwilligerswandeling en het afscheid
van oudgedienden, en natuurlijk de
voorbereidingen op het 10de
wandelweekend, en weer een nieuwe
sponsor met kunst! Veel leesplezier!

Vrijwilligerswandeling 23
april:
Op zaterdagochtend 23 april hebben we
een mooie bijeenkomst gehad met onze
vrijwilligers. Koffie met appelgebak bij de

Waalehof, een prachtige wandeling
vandaar uit, ten zuiden van Jipsinghuizen,
door o.a. de
Breedwisch,
met uitleg
van Jeroen
Kuipers, en
Jelka Vale.
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Na afloop van de wandeling werden we
ontvangen op het erf van Gea en Martin de
Boer, die ons verrasten met heerlijke
mosterdsoep en diverse soorten brood en

drinken. Geweldig verzorgd! Hartelijk
dank hiervoor!
Onze voorzitter Henk Oosterhuis zette
vervolgens enkele mensen in het zonnetje,
die na jarenlang hun diensten aan onze
Stichting te hebben verleend, nu afscheid
namen. Door corona was dit afscheid
steeds een stukje opgeschoven. Nu extra
aandacht voor George Többen, die de
voorzittershamer meenam, met daarin de
namen van de diverse voorzitters, Roelof
Spoelstra, onze oudste vrijwilliger, Jeroen
Kuipers, voorheen jarenlang voorzitter en
Jelka Vale onze vorige voorzitter. Zij
kregen behalve veel mooie woorden, uit

Nieuwe sponsoren:
En ook deze keer weer een nieuwe sponsor
erbij: Ze stellen zich hier even voor:
De nieuwkomer:
Bij route 18: B & B de Porrepoele:
Op www.porrepoele.nl leest u meer informatie.
B&B De Porrepoele / Uit de keuken van De
Porrepoele / Porre’s Toen / Paddentrek
Peggy Jansen en Geerte van den Wildenberg
Dwarsstukkerweg 3, 9661 TC Alteveer

handen van de voorzitter een mooi
aandenken en bloemen of een fles wijn.
Het was een gezellige bijeenkomst! Dank
aan iedereen die eraan heeft
bijgedragen!

E porrepoele@gmail.com

Nieuwe website:
Visit Groningen heeft een nieuwe
website gerealiseerd, en we horen nu
bij ZO! Groningen. Dit schrijvende
worden de laatste puntjes op de i
gezet, maar we zijn er al volop
zichtbaar, via de volgende links:
-

-

Hoofdpagina:
www.wandeleninwesterwolde.nl en
vandaar kun je doorklikken naar:
De 40 wandelroutes:
www.westerwolde 40 wandelroutes
Het Westerwoldepad:
www.westerwoldepad.nl
Het Westerwolde Wandelweekend:
www.Westerwoldewandelweekend.
nl

Er zullen de eerste tijd nog wat
aanpassingen nodig zijn.
We hopen dat iedereen tevreden is met de
nieuwe opzet, wij zijn dat zeker wel!
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Kunst in de tuin: In de tuin van
Dwarsstukkerweg 3 staat De Kikkerkeet,
met grote kikkerschilderingen. Tuin en keet
zijn vrij te bezoeken en er is mogelijkheid
om even te pauzeren voor thee, koffie en
toilet. Als de vlag uithangt, kan er ook iets
gegeten worden.
We zijn erg blij met nieuwe sponsoren en
hopen van harte dat zij ook veel aan onze
wandelaars hebben! En er kunnen zich nog
meer sponsoren melden, de volgende
routes zijn nog beschikbaar voor en
sponsor: 5, 8, 9, 15, 19, 25, 26, 28, 29, 33,
36, 37 en 38.

Het 10de Westerwolde
Wandelweekend!

verschenen is. Deze is ook te bekijken op
de webpagina.

Stichting Wandelen in
Westerwolde:

De werkgroep Wandelweekend vergadert
in deze periode maandelijks om de
voorbereidingen te treffen voor het vierde
weekend in juni, en deze keer ons 10de
Westerwolde Wandelweekend.
Voor de gelegenheid de werkgroep maar
een keer op de foto gezet!

Voorzitter: Henk Oosterhuis
westerwoldepad@gmail.com
Secretaris: Ine Bles
Penningmeester: Marten Fokkens
Coördinatoren:
Routes Noord: Meeme Sterenborg,
(tevens bestuurslid)
Routes Oost: Sjoerd Hoomoedt
Routes West: Ronald Meezen
Westerwoldepad: Henk en Carin
Oosterhuis
Westerwolde Wandelweekend, voorzitter,
(tevens bestuurslid): Willeke Bergman
De 40 wandelroutes door het mooie
Westerwolde, en informatie over het
Westerwoldepad, zijn op dit moment
allemaal te vinden op de website:
www.wandeleninwesterwolde.nl

Vragen of opmerkingen?
De aanmeldingen komen gestaag binnen.
Op dit moment zijn we de 400 al ruim
voorbij! Meer kunt u lezen in de
nieuwsbief Wandelweekend, nr. 50 die net
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Mailen naar de voorzitter Henk Oosterhuis
westerwoldepad@gmail.com
Of naar ons algemene email-adres:
info@wandeleninwesterwolde.nl
Volg ons op: Facebook

