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               Wandelen in Westerwolde 
 

Nieuwsbrief 37,  
         Mei 2021

Inleiding: 
Er is opnieuw aanleiding voor een nieuwsbrief, dit keer een kortere dan de vorige met het 
laatste nieuws over de Wandelknooppunten, en de nieuwste sponsor die zich aan ons 
verbonden heeft. Tevens een link naar de pagina Gedichten op de website van onze Stichting 
Wandelen in Westerwolde.  
 
Wandelknooppuntennetwerk: 
Het Wandelknooppuntennetwerk is per 1 april de hele provincie rond geopend.  
Aangezien de knooppunten op veel plekken ook onze routes doorkruisen, is het handig om 
deze op onze kaarten te laten zien. Immers, dan kun je er ook voor kiezen een route in te 
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korten of uit te breiden als je via de knooppunten die optie ziet. De knooppunten worden 
vooralsnog niet vermeld in onze routebeschrijvingen, zijn dus straks alleen te zien op de 
kaarten.  
En dat gaat de komende tijd voor al onze 40 wandelroutes gebeuren. De eerste is al klaar, 
namelijk wandelroute 40, een voorbeeld ziet u hierboven. 
We zullen regelmatig communiceren via Facebook, als er weer kaarten zijn aangepast met de 
knooppunten, uiteraard gaat daar wel even wat tijd overheen.  
We hopen zo ook voor de wandelaar nog meer duidelijkheid te scheppen in het woud van 
wandelroutes, al dan niet bewegwijzerd of beschreven!  
 
 

 
Sponsoren: 
Er heeft zich nog een nieuwe sponsor 
gemeld voor route 13 Over de Esch, 
Vlagtwedde, namelijk:  
Roegh - Eten & Drinken 

Laan van Westerwolde 6, 9541 ZA Vlagtwedde 
 

 
Gedichtenpagina: 
Op de website van onze Stichting vindt u 
heel veel informatie over onze Stichting, 
zoals een pagina met al onze sponsoren, 
met al onze vrijwilligers en de 

bestuurssamenstelling en u kunt er ook al 
onze Nieuwsbrieven nalezen.  
 
Sinds kort is er ook een Gedichten-pagina 
toegevoegd. Enkele van onze vrijwilligers  
worden door het Westerwoldse landschap 
uitgedaagd om hun dichterlijke aspiraties 
aan te spreken.  
Zo heeft Paul Folkersz, vrijwilliger voor 
wandelroute 2, de Gaast, en woonachtig in 
Bellingwolde twee mooie gedichten 
ingestuurd. Ook ons erelid Henk 
Opheikens heeft zijn tijd bij Wandelen in 
Westerwolde in een gedicht verwoord, 
waarbij de kern is:  
‘Dus wandelpaden in overvloed 
En dat geeft de wandelaar moed’ 
 
U kunt dit alles lezen op: Stichting 
Wandelen in Westerwolde-Gedichten 
 
 

 
 
Stichting Wandelen in 
Westerwolde: 
Voorzitter: Henk Oosterhuis 
westerwoldepad@gmail.com 
 
Secretaris: Ine Bles 
Inebless56@gmail.com  
 
Penningmeester : Marten Fokkens                        
marten.fokkens@gmail.com 
 
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  
 
Westerwoldepad: Henk en Carin 
Oosterhuis. westerwoldepad@gmail.com 
 
Westerwolde Wandelweekend, voorzitter, 
(tevens bestuurslid): Willeke Bergman 
W.Bergman@hunzeenaas.nl  
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De stichting is dé organisatie op het gebied 
van wandelen in Westerwolde. 
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 (of bellen met) de voorzitter 
Henk Oosterhuis, 06-54318126 

westerwoldepad@gmail.com 
 
naar secretariaat Ine Bles,  
inebless56@gmail.com  
 
naar penningmeester  en webmaster 
Marten Fokkens   
marten.fokkens@gmail.com 
 
of naar ons algemene email-adres:  
info@wandeleninwesterwolde.nl 
Volg ons op: Facebook

 
 
 
Namens het bestuur een goede wandelzomer gewenst     
         

Ine Bles  
 


