Wandelen in Westerwolde

Nieuwsbrief 38,
Augustus 2021
Inleiding:
De zomer nadert zijn einde, tijd om weer
wat zaken op een rijtje te zetten.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de
volledig bewegwijzerde route 22 in
Sellingen, een luisterwandeling in
Jipsinghuizen in samenwerking met
Biblionet; het initiatief van Willeke
Bergman voor een sponsorestafetteloop
over het Westerwoldepad ten behoeve van
Pink Ribbon; en het nieuwe
bankjesproject. Ook aandacht voor de
tegoedbon van Moenieks die onze
vrijwilligers nog dit jaar kunnen inleveren.
In de volgende nieuwsbrief komen diverse
gewijzigde routes (o.a. 12 en 13) aan bod,
dus houd onze mails in de gaten!

Luisterwandeling.
Ervaar deze zomer een bijzondere
luisterwandeling!
Houd je van wandelen in Westerwolde en
ben je nieuwsgierig naar de geschiedenis
en de verhalen over het gebied? Wandel
dan eens de nieuwe route rond
Jipsinghuizen. Biblionet heeft deze
cultuurhistorische wandelroute gemaakt
samen met de Historische Vereniging,
Stichting Wandelen in Westerwolde en de
Groninger Archieven. De
‘Luisterwandeling Jipsinghuizen’ is een
route van 9 km en start aan het begin van
de Heidenslegerweg in Jipsinghuizen.
Gratis wandelroutekaart
Aan de route is een wandelkaart gekoppeld
die je gratis kunt ophalen bij
de bibliotheken in Westerwolde. Ook is de
kaart verkrijgbaar bij Touristinfo van
Sellingen (Stelmakerij), en bij Kamp de
Beetse Sellingen. De wandelkaarten zijn
van 26 juli t/m 30 augustus af te halen. Je
kunt de wandelkaart ook op Biblionet
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bekijken en printen:
https://biblionetgroningen.nl/nieuws/wande
l-de-luisterwandeling-rond-jipsinghuizen
Scan de QR-codes
Op de wandelroutekaart staan ook QRcodes. Bij 7 informatiepunten op de kaart
kun je de bijbehorende LUISTER QRcodes en BEKIJK QR-codes scannen met
je smartphone. Met de LUISTER QRcodes beluister je verschillende verhalen
over het gebied rond Jipsinghuizen, mooi
ingesproken door Willeke Bergman. Je
ontdekt zo haar bewogen geschiedenis.
Met de BEKIJK QR-codes op de kaart kun
je beeldmateriaal bekijken van 'toen'. Het
beeldmateriaal is beschikbaar gesteld door
de Groninger Archieven. Je blikt terug in
de tijd. De geschiedenis komt zo nog meer
tot leven.
Tijdens de wandeling komen o.a. verhalen
voorbij over ‘Ol Graitje’ de stoomtram,
oude boerderijen, de werkverschaffing in
de jaren '30, de barakken, Tweede
Wereldoorlog en de verandering van het
landschap.

Volledig gemarkeerde route 22.
Wandelroute 22 Zellingerbossen is
vernieuwd: een nieuwe kaart, met de

knooppunten, een nieuwe GPX, en een
nieuwe routebeschrijving. Bovendien is de
route nu volledig geel-wit gemarkeerd.
Verdwalen kan niet meer!
https://westerwolde.groningen.nl/.../wester
wolderoute-22
Hier kunt u alles downloaden!

Reactie van een Topfan op Facebook:
Vanmiddag gelopen. Super aangegeven.
Het pad is voor het grootste gedeelte heel
goed onderhouden, alleen bij het
Vonderweg langs Ruiten Aa moet nog
gemaaid worden. Lange wandelbroek kon
gelukkig weer aan, want teken zijn dit jaar
geloof ik bar en boos.

via Mussel richting Onstwedde te gaan.
Vanaf de Wedderbergen gaan ze via
Wedde zuidwaarts om aan de
Weenderstraat in Vlagtwedde weer te
finishen. De route loopt in het rond met de
Ruiten Aa en de Westerwolde Aa als een
ruggengraat.
Sponsors
Sponsoren die deze prestatie willen
steunen, kunnen doneren via een
speciale actiepagina, waardoor het geld
rechtstreeks naar Pink Ribbon gaat. Het
streefbedrag is gesteld op minimaal EUR
5000,-. Er is inmiddels al ruim € 3000
binnen!
Wandel mee!
Mensen die ook willen meewandelen voor
het goede doel worden van harte
uitgenodigd om een lusje te lopen van 6 of
9 kilometer vanuit de theetuin van
MoeNieks in Vlagtwedde op zaterdag 30
oktober. Aanmelden kan
via w.bergman@ziggo.nl. Als antwoord op
je mail krijg je een voorstel voor een
starttijd (tussen 11.00 en 15.00 uur).

Sponsorestafetteloop Pink Ribbon
Op de laatste zaterdag in oktober wandelen
een kleine 40 mensen op initiatief van ons
bestuurslid Willeke Bergman in
estafettevorm het 100 kilometer lange
Westerwoldepad. Ze doen dit om geld op
te halen voor borstkankeronderzoek. Het
geld dat alle wandelaars werven gaat
naar Pink Ribbon, die projecten en
onderzoeken financiert op gebied van
borstkanker.
Roze lint
De eerste wandelaars starten in alle vroegte
vanuit de theetuin MoeNieks in
Vlagtwedde. Ze geven steeds symbolisch
een roze lint door aan de volgende
wandelaars op het Westerwoldepad. Rond
een uur of elf ’s avonds worden de laatste
wandelaars over de finish verwacht en is
de wandeling van bijna 100 kilometer
voltooid.
Rondwandeling
Vanuit Vlagtwedde lopen de wandelaars
richting Sellingen, Ter Apel om vervolgens
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Bankjesproject.
Er is weer een nieuw bankjesproject als
aanvulling op de bestaande bankjes. Er zijn
wellicht plekken waar nog geen bankje
staat en wat wel een mooie plek is om even
van het prachtige uitzicht van Westerwolde
te genieten! Huisartsenpraktijk de Boer uit
Ter Apel, ook mede-sponsor van het
Westerwoldepad, heeft een bedrag
beschikbaar gesteld voor nieuwe bankjes
en in de persoon van Maj-Britt Smits
hebben we iemand gevonden die voor ons
7 stuks gaat maken.

We roepen nadrukkelijk onze vrijwilligers
op om zich te melden als ze een mooie
plek voor een bankje weten! Meld dit op
ons info-adres:
info@wandeleninwesterwolde.nl

Oproep aan vrijwilligers:
Naast bovenstaande oproep willen we onze
vrijwilligers ook nogmaals attenderen op
de tegoedbon die zij gekregen hebben voor
koffie/thee met een lekker stukje taart, in te
wisselen bij onze sponsor Moenieks! De
bon is tot eind dit jaar geldig, dus lever de
bon nog dit jaar in! Het is er heerlijk
toeven in de tuin, en vandaar uit kun je
wandeling 40 starten of er eindigen!
Met deze tegoedbon willen we als bestuur
jullie bedanken voor al jullie inspanningen
om de wandelroutes van onze Stichting
goed beloopbaar te houden!

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@ziggo.nl
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
westerwoldepad@gmail.com
06-54318126
naar secretariaat Ine Bles,
inebless56@gmail.com
of naar penningmeester en webmaster
Marten Fokkens
marten.fokkens@gmail.com
Of naar ons algemene email-adres:
info@wandeleninwesterwolde.nl
Volg ons op: Facebook

Rest mij u namens het bestuur alle goeds toe te wensen, tot ziens op onze
wandelpaden!
Ine Bles
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