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Inleiding:
De coronacrisis waart nog steeds rond en
dat heeft uiteraard ook zijn weerslag op
onze activiteiten. Maar “wandelen blijft”
dat is duidelijk, het wordt zelfs steeds
populairder! In deze nieuwsbrief leest u
waar we ons als bestuur zoal mee bezig
houden op dit moment. We nemen afscheid
van een zeer gewaardeerd bestuurslid /
coördinator van het eerste uur, en van onze
voorzitter van de laatste 4 jaar, en van nog
een coördinator. En we prijzen ons
gelukkig dat we voor deze mensen weer
goede vervangers hebben kunnen vinden.
Nieuws over het Wandelnetwerk, het
Westerwoldepad, het Wandelweekend en
de nieuwste wandelroute!
Het bestuur wenst u veel leesplezier en nog
meer wandelplezier in ons mooie
Westerwolde!

Voorzitterswisseling.

Gelukkig vonden we in Henk Oosterhuis al
snel een zeer gemotiveerde opvolger. Hij
heeft zich in de Nieuwsbrief van juni 2020
al aan u voorgesteld, toen nog als
coördinator Westerwoldepad. Het bestuur
vertrouwt erop in hem een waardige
opvolger gevonden te hebben voor Jelka.
Tevens hebben we Willeke Bergman
bereid gevonden in het bestuur plaats te
nemen vanuit een gebiedsbeherende
instantie namelijk Waterschap Hunze en
Aa’s. Als voorzitter van de werkgroep
Wandelweekend is ze al helemaal in onze
Stichting ingeburgerd.

Henk Opheikens!

Na 4 intensieve jaren voorzitter te zijn
geweest heeft Jelka Vale de moeilijke
beslissing genomen om het bestuur van
Wandelen in Westerwolde te verlaten. Het
bestuur respecteert natuurlijk haar besluit,
en bedankt haar voor wat ze voor de
Stichting gedaan heeft. Als de maatregelen
rondom corona het weer toelaten zullen we
op gepaste wijze afscheid nemen van Jelka.
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Afscheid van een Westerwolder van het
eerste uur! Vanaf de oprichting was Henk
erbij, toen nog in 1998, bij de Regionale
Wandelpadenstructuur Westerwolde.
Hij bedacht, liep en beschreef routes, wierf
en coachte vrijwilligers, en benaderde
sponsoren. Overal waar Henk kwam was
het duidelijk dat hij het Wandelen in
Westerwolde promootte. Een gevleugelde
opmerking van hem: t komt aal goud! Toen
het Wandelweekend zijn intrede deed, nu
ruim 10 jaar geleden, deed hij volop mee
met het bedenken van de routes en de
activiteiten, met uitzetten en opruimen,

Henk was erbij. Nu is de tijd gekomen om
een stapje terug te doen. Maar Wandelen in
Westerwolde blijft in zijn hart en ook onze
Stichting blijft hem een warm hart
toedragen. Daarom heeft het bestuur Henk

blijven voor de werkgroep
Wandelweekend de beste keuze! Het
bestuur bedankt ook Hilda voor haar inzet
de afgelopen jaren en is blij dat Hilda
vrijwilliger blijft bij onze Stichting!

De nieuwe lichting stelt zich voor!
Sjoerd Hoomoedt:

tot erelid van onze Stichting gemaakt. We
hopen er later dit jaar met de mensen van
het eerste uur een feestelijke bijeenkomst
aan te wijden!

Nog meer afscheid.
Nog een coördinator die afscheid neemt:
Hilda Polée:

Na eerst jaren als vrijwilliger voor een van
de wandelroutes, de Beetse in Sellingen,
actief te zijn geweest, nam Hilda in januari
2014 het stokje van Coördinator Zuid over,
van Ine Bles (jawel, ondergetekende dus).
Inmiddels vindt Hilda het ook tijd
geworden om het stokje over te dragen:
met veel nieuwe vrijwilligers en ook nog
een intensieve baan, is de stap terug naar
vrijwilliger voor een route en beschikbaar
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Mijn naam is Sjoerd Hoomoedt,
woonachtig in Sellingen en sinds 2020 bij
WiW betrokken als vrijwilliger bij het
Westerwoldepad. Samen met echtgenote
Martha woon ik al 45 jaar met veel plezier
aan de Hassebergerweg. Als geboren en
getogen Sellinger voel ik mij ook een
Westerwolder en sinds mijn vroegpensioen
in 2019 ben ik zeker mijn eigen omgeving
als wandelaar weer meer gaan waarderen.
Wandelen hebben wij altijd veel gedaan in
binnen en buitenland veelal tijdens
wandelweekenden langs routes als
Hermannsweg, Rothaarsteig of in de Harz.
Een heel bijzondere beleving was een 8daagse wandeltocht van de Oostkust naar
de Westkust van Engeland langs de
Hadrians Wall waar je de sfeer nog kunt
proeven van duizenden jaren oude
Romeinse nederzettingen. Tijdens onze
wandelingen langs deze beroemde muur
hebben wij ook ontdekt dat het werk van
vrijwilligers belangrijk is voor het in stand
houden van zulke mooie routes en hebben
enkele leuke gesprekken gehad met hun
tijdens deze vakantie. Ook in Noord Italië

met een gids een bergwandeling maken
naar een gletsjer was bijzonder.
Uiteraard ook in Nederland veel
gewandeld en bijvoorbeeld, op de laatste
twee etappes na, ook het Pieterpad
gelopen.
Door mijn werkzaamheden meestal wat
verder van huis was het wandelen in eigen
omgeving wat verwaterd omdat de
weekenden vaak aan andere zaken werden
besteed maar dat veranderde in het eerste
jaar van mijn pensioen toen ik ben
uitgedaagd door een van mijn dochters om
een keer met haar de Nijmeegse 4daagse te
lopen. Na enige aarzeling heb ik de
uitdaging aanvaard en heb toen als
voorbereiding heel wat kilometers getraind
in Westerwolde en omgeving. Tijdens al
die kilometers ontdekte ik hoe onze
omgeving de laatste jaren is veranderd en
zeker ten goede, wat mij heeft bewogen
om vrijwilliger te worden bij het
Westerwoldepad om hier zelf ook een
bijdrage aan te kunnen leveren.
Nu is mij gevraagd door WiW om per 1
april de functie van coördinator Oost op
mij te nemen om in die functie mee te
helpen en mee te denken om Westerwolde
nog aantrekkelijker te maken voor
wandelaars. Ik heb deze functie aanvaard
en hoop samen met de vrijwilligers van de
routes een goede bijdrage te kunnen
leveren om het wandelen in Westerwolde
te bevorderen.
Ik hoop op een prettige samenwerking met
iedereen en zal mijzelf hier zeker voor
inzetten.
Ronald Meezen:
Ik wil mij graag even voorstellen.
Ik ben Ronald Meezen, 62 jaar, geboren in
Groningen en getogen in Stadskanaal.
Door mijn werk bij de Douane heb ik
vanaf mijn 18e jaar op verschillende
plaatsen in Nederland gewoond. Ik woon
nu inmiddels alweer 28 jaar in Ter Apel.
Ben getrouwd met Ria.
4 dagen per week ben ik werkzaam bij de
Douane in Emmen. Heb een passie voor
wandelen, de natuur en de streek
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Westerwolde. Nederland kent veel mooie
plekken, maar de schoonheid, de enorme
rust en de rijke cultuur van Westerwolde is
heel bijzonder. Ik zie het dan ook als een
voorrecht om hier te mogen wonen.

Wandelen loopt als een rode draad door
mijn leven. De Vierdaagse van Nijmegen
heb ik 12x (uit)gelopen. Circa 10 jaar ben
ik als bestuurslid/voorzitter betrokken
geweest bij de organisatie van de
avondwandelvierdaagse in Ter Apel.
Dagelijks maak ik wandelingen in de
mooie Westerwoldse natuur.
Naast de passie voor het wandelen, ben ik
ook een natuurliefhebber. Toen
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
een aantal jaren geleden op zoek was naar
vrijwilligers heb ik mij aangemeld. Sinds
2018 verricht ik bij beide organisaties
vrijwilligerswerk als natuurgids in
Westerwolde.
Een tijdje geleden ben ik door Henk
Oosterhuis benaderd of ik interesse had om
als vrijwilliger routecoördinator bij de
Stichting Wandelen in Westerwolde te
worden. Ik hoefde hier niet lang over na te
denken en heb ja gezegd. Het werk van de
Stichting spreekt mij erg aan en ik kijk uit
naar de samenwerking met de andere
vrijwilligers.

Nieuwe regio-indeling en
vrijwilligers.
Het bestuur heeft naar aanleiding van de
personele wisselingen ook besloten de
regio-indeling te wijzigen, zodat er een
evenwichtiger verdeling komt van de
routes over de 3 coördinatoren, Meeme
Sterenborg, Sjoerd Hoomoedt en Ronald

Meezen. Henk en Carin Oosterhuis blijven
verantwoordelijk voor het
Westerwoldepad.
We snakken ook als bestuur naar een
ontmoeting met al onze vrijwilligers, maar
helaas is dat op dit moment niet mogelijk.
We proberen dit in te halen zodra het weer
kan.

Fotograaf

Subsponsoren route 40:
§ Prenger Hoekman, fysiotherapie
Vlagtwedde
§ Boeket Garni, Vlagtwedde
§ Zorgboerderij De Spinberg.
Jipsinghuizen
§ Schoenmaker Agri, Vlagtwedde

Huisarts Postma, die naast route 22 ook
route 13 onder zijn hoede neemt:

Een welkom ook voor een nieuwe
vrijwilliger die voor ons als huisfotograaf
zal optreden: Greetje Dümmer, we
hebben al veel van je foto’s kunnen
genieten, nu ook officieel onze fotograaf!
Drie sponsoren van het Westerwoldepad:
Huisarts de Boer,

Het Westerwoldepad
Dit pad heeft inmiddels een nieuwe folder,
te verkrijgen bij de Touristinfo’s. Het pad
wordt al veel gelopen en door de grote
groep vrijwilligers eraan verbonden wordt
het steeds weer actueel gehouden.

Natuurslagerij De
Woeste Grond:

Route 40, Het dal van de Ruiten Aa
Onze nieuwste wandelroute, nr. 40, is
gelanceerd: Het dal van de Ruiten Aa,
vanuit Moenieks. Een prachtige wandeling
langs de oevers van de Ruiten Aa van 11
km.
Route 41, in de vorige nieuwsbrief wel
aangekondigd, moet nog even op
voltooiing wachten.

Sponsoren:
Er zijn enkele
sponsoren
vertrokken, maar
ook hebben we weer
een aantal nieuwe
sponsoren mogen
verwelkomen, zoals
daar zijn: Moenieks,
al eerder genoemd bij route 40;
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Camping Roelage

Het Westerwolde Wandelweekend
Helaas moesten we dit jaar vanwege
corona opnieuw dit weekend annuleren.
We hopen van harte dat 2022 het jaar
wordt waarin we daar wel weer mee verder
kunnen!

Wandelnetwerk:
Het Wandelknooppuntennetwerk is per 1
april de hele provincie rond geopend. We
werken er nog aan de knooppunten ook
voor zover mogelijk toe te voegen op onze
routekaarten.

Stichting Wandelen in
Westerwolde:

De stichting is dé organisatie op het gebied
van wandelen in Westerwolde.

Voorzitter: Henk Oosterhuis
westerwoldepad@gmail.com
Secretaris: Ine Bles
Inebless56@gmail.com
Penningmeester : Marten Fokkens
marten.fokkens@gmail.com

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

Coördinatoren:
Routes Noord: Meeme Sterenborg,
(tevens bestuurslid) sterbo@hetnet.nl
Routes Oost: Sjoerd Hoomoedt
s.hoomoedt@hetnet.nl
Routes West: Ronald Meezen
ronaldmeezen@gmail.com

Vragen of opmerkingen?
Mailen naar (of bellen met) de voorzitter
Henk Oosterhuis
westerwoldepad@gmail.com
06-54318126
naar secretariaat Ine Bles,
inebless56@gmail.com

Westerwoldepad: Henk en Carin
Oosterhuis. westerwoldepad@gmail.com

of naar penningmeester en webmaster
Marten Fokkens
marten.fokkens@gmail.com

Westerwolde Wandelweekend, voorzitter,
(tevens bestuurslid): Willeke Bergman
W.Bergman@hunzeenaas.nl

Of naar ons algemene email-adres:
info@wandeleninwesterwolde.nl
Volg ons op: Facebook

Rest mij u namens het bestuur een goede wandelzomer toe te wensen
Ine Bles
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