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               Wandelen in Westerwolde 
 

Nieuwsbrief 42,  
         Augustus 2022

Inleiding: 
In deze nieuwsbrief leest u een kort verslag 
van het Westerwolde Wandelweekend; een 
impressie van het lintje voor Marten 
Fokkens; onderhoudswerkzaamheden; 
nieuwe bestuursleden; nieuwe bankjes; en 
de nieuwe route 12: de Twaalf Apostelen. 
Veel leesplezier!  
 
Het Westerwolde Wandelweekend 
10de editie 
En dan is het alweer voorbij! Na een 
maandenlange voorbereiding was het eind 
juni dan zover: de tiende editie van het 
Westerwolde Wandelweekend. Het weer 
was geweldig, de wandelaars enthousiast 
en de routes verrassend en prachtig. We 
verwelkomden enkele honderden 
wandelaars in Westerwolde, die 
overwegend dezelfde mening deelden: wat 
is het toch een prachtig gebied. En dat is 
natuurlijk wat wij willen promoten en 
uitdragen: de schoonheid van 
Westerwolde. En daar gaan we gewoon 
mee door, want na deze tiende editie gaan 
we zeker weer aan de slag met een elfde. 
Maar niet nadat we geëvalueerd hebben en 
de verbeterpunten verzameld. Want ook 
die zijn er altijd weer. We nemen alle 
opmerkingen en aanbevelingen serieus. 
 

  

De beleefroute op zaterdagavond was het 
meest in trek. Ruim 400 wandelaars deden 
hieraan mee. Aan de 12,5 km op zondag 
deden zo’n 180 mensen mee, bijna 100 aan 
de 25 km en voor net geen 60 mensen was 
er een route van 40 kilometer uitgezet. 

Om alvast te noteren: zaterdag 24 en 
zondag 25 juni 2023 vanuit de 
Polderputten in Ter Apel!  
 
Een lintje voor Marten Fokkens: 

 
Tijdens de start van de 
zaterdagavondwandeling van het 
Wandelweekend werd Marten Fokkens, 
sinds jaar en dag onze vaste man voor 
website en Facebook en ook al jaren onze 
penningmeester, totaal verrast door 
burgemeester Velema, die hem bij zich 
riep om hem een lintje op te spelden: De 
Koning had het behaagd hem te 
bevorderen tot lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Natuurlijk zijn wij als Stichting 
enorm trots op Marten, hij verdient dit 
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vanwege zijn grote verdiensten en enorme 
inzet voor Wandelen in Westerwolde!  

 
 
Route 12: de Twaalf Apostelen: 
Rondom Sellingen zijn de laatste 40 jaar 
veel nieuwe bossen aangeplant en deze 
route gaat voor een deel door deze bossen 
ten oosten van Sellingen. 
Startpunt is bij Hof van Sellingen. Op deze 
locatie stond eerder het in 1927 afgebrande 
dorpshotel Plat dat vervolgens na de 
herbouw in 1928 bekend stond als hotel 
Homan. In de beginjaren bestond het pand 
uit een groot café waar ook de notaris en 
tandarts zitting hielden en de 
Boerenleenbank zijn kantoor had. Boven 
waren 8 kamers die werden verhuurd aan 
kostgangers. 
Na de overname in 1961 door dochter 
Jeannette Homan werd het café uitgebreid 
met een restaurant. Op het terrein stonden 
tevens 3 houten barakken waar de 
gemeentepolitie gebruik van maakte. In 
1979 zijn hiervoor appartementen in de 
plaats gekomen. Het hotel heeft als 
zodanig dienstgedaan tot medio 2004. 
Sinds 2008 heeft het pand de huidige 
bestemming. 
Aan het begin van de wandelroute komt u 
langs de Nederlands Hervormde kerk.  
De Hervormde kerk van Sellingen is een 
vroeg-gotische kerk en is vermoedelijk 
gebouwd in de veertiende eeuw. In de kerk 
zijn schilderingen te vinden van de 
heiligen Christoforus en Margaretha op de 
triomfboog. Op het koorgewelf is een 
vijftiende-eeuws bloemwerk met ranken en 
de symbolen van de vier evangelisten 

geschilderd. Bijzonder is dat de 
schilderingen gesigneerd zijn door 'broeder 
Jan van Aken' en 'Johannes'. Het doopvont 
dateert eveneens uit de vijftiende eeuw, de 
zeventiende-eeuwse preekstoel is 
afkomstig uit de in 1824 afgebroken kerk 
van Scharmer. 
Op het keerpunt van deze route loopt u 
door de tuinen (met rustpunt) van Rineke 
Dijkinga, ook wel Heerlijk Westerwolds 
Land genoemd, waar u direct bij de ingang 
een telg vindt van de Twaalf 
Apostelenboom. De Twaalf 
Apostelenboom is de bijnaam van een 
meer dan 500 jaar oude linde naast het 
Klooster in Ter Apel. In de nacht van 28 
op 29 december 2007 woei de boom om. 
Enthout van de oude boom is gebruikt om 
nieuwe lindes te kweken. Deze zijn o.a. 
geplant op de plaats waar eerst de oude 
linde stond en ook hier bij Heerlijk 
Westerwolds Land.  

De naam is waarschijnlijk afgeleid van het 
feit dat de boom op een bepaald moment 
twaalf takken had. Dit werd als symbool 
gezien voor de twaalf apostelen. 
Op de terugweg loopt u over een vlonder 
en steilrand vanwaar u een mooi uitzicht 
hebt op het dorp Sellingen.  
De volledig gemarkeerde route eindigt bij 
het gemeentehuis van de voormalige 
gemeente Vlagtwedde, nu Westerwolde. 
 
Onderhouds- en markerings-
werkzaamheden: 
De werkgroep onderhoudswerkzaamheden 
en markering zult u regelmatig aan het 
werk zien langs onze routes. Ze zorgen 
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ervoor dat de routes goed beloopbaar 
blijven en dat steeds meer routes volledig 
gemarkeerd worden. Onze vrijwilligers 
zijn herkenbaar aan de gele hesjes met 
logo-opdruk. Hier is Willem Vriend aan 
het werk bij het markeren van route 35: 

 
Nieuwe bankjes:  

Er worden her en der weer nieuwe bankjes 
langs de routes geplaatst, u hebt ze 
misschien al gezien. Deze werden ons 
aangeboden door Willem Drent die ze zelf 
maakt en plaatst! En het zijn bankjes met 
een heel natuurlijke uitstraling! Hartelijk 
dank hiervoor Willem Drent!  
 
Bestuurswijzigingen:  
Er hebben enkele bestuurswijzigingen 
plaats gevonden. Meeme Sterenborg heeft 
besloten zijn bestuursfunctie na vele jaren 
neer te leggen. Hij was een van de 
grondleggers van de Stichting en we zijn 
hem dankbaar voor alles wat hij voor ons 
gedaan heeft, wij gaan uiteraard nog op 
gepaste wijze afscheid van hem nemen. 
Sjoerd Hoomoedt is toegetreden tot het 
bestuur en zal hierin ook de coördinatoren 
vertegenwoordigen. Ook Fedda Algra is 
toegetreden tot het bestuur, zij stelt zich in 
deze nieuwsbrief aan u voor.  
 
Fedda Algra stelt zich voor:  

Fijn dat ik mijzelf even mag voorstellen in 
deze nieuwsbrief. Ik ben Fedda Algra en 
vanaf september denk en werk ik graag 
mee vanuit het bestuur van Stichting 
Wandelen in Westerwolde. 
In 2019 heb ik mijn loopbaan als manager 
binnen zorg- en welzijn beëindigd en ben 
ik gestart als zelfstandig ondernemer en 
heb BuitenWedde opgericht, een klein 
recreatiebedrijfje met enkele 
appartementen, trekkershutjes en een 
tenten kampeerveldje net buiten Wedde. 
Een belangrijk deel van onze gasten loopt 
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en fietst graag in prachtig Westerwolde en 
ik hoor dagelijks hoezeer ze dit gebied 
waarderen. Zelf wandel ik ook dagelijks 
met mijn honden door de prachtige natuur 
van dit bijzondere gebied. Ik vind het fijn 
om met andere enthousiaste mensen een 
bijdrage te leveren aan het tot stand 
brengen, promoten en verbeteren van de 
wandelpaden in Westerwolde, om te 
netwerken en nieuwe enthousiastelingen te 
ontmoeten. Wie weet tot ziens! 
 
Nieuwe website: 
In de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, 
inmiddels wordt deze door Henk en Frank 
Oosterhuis goed up tot date gehouden.  

- 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!  
 

Stichting Wandelen in 
Westerwolde: 
Voorzitter: Henk Oosterhuis 
westerwoldepad@gmail.com 
Secretaris: Ine Bles 
Penningmeester: Marten Fokkens    
Overige bestuursleden : Willeke Bergman, 
Sjoerd Hoomoedt, Fedda Algra.  
                        
Coördinatoren:  
Routes Noord: vacant 
Routes Oost: Sjoerd Hoomoedt 
Routes West: Ronald Meezen 
Westerwoldepad: Henk en Carin 
Oosterhuis 
Westerwolde Wandelweekend,  
Voorzitter: 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? 
Mailen naar de voorzitter Henk Oosterhuis 
westerwoldepad@gmail.com 
 
Of naar ons algemene email-adres:  
info@wandeleninwesterwolde.nl 
Volg ons op: Facebook

 


