Wandelen in Westerwolde

Nieuwsbrief 39,
November 2021
Inleiding:
In deze nieuwsbrief een verslag van de
Sponsor-estafetteloop over het
Westerwoldepad, van 30 okt. j.l. Tevens
hebben enkele regio’s een
vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Ook
daarvan leest u een verslag. En er zijn nog
wat nieuwtjes te vertellen over het
markeren van de wandelroutes en het
Westerwolde Wandelweekend 2022! Veel
leesplezier!

Sponsorestafetteloop Pink Ribbon
Na maandenlange voorbereiding en het
werven van sponsors, werden de
estafettelopers op het Westerwoldepad
30 oktober ’s avonds rond 23.00 uur
binnengehaald door burgemeester
Velema en werd het eindbedrag voor
Pink Ribbon bekend gemaakt: EUR
7.456,-.

Afgelopen zomer startten de voorbereidingen. Naast de ruim 40 estafettelopers die
samen het 100 kilometer lange
Westerwolde pad liepen, meldden zich ook
vele anderen die mee wilden wandelen
voor het goede doel. Zij kwamen gisteren
allemaal naar de theetuin van MoeNieks in
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Vlagtwedde om een lusje te lopen op het
Westerwoldepad.
De estafette was 30 oktober in alle vroegte
al vanuit de theetuin gestart richting
Jipsinghuizen. En ’s avonds iets voor 23.00
uur kwamen de laatste lopers Weende weer
binnen wandelen. Nu vergezeld door een
groot aantal van de wandelaars die overdag
een deel van het Westerwoldepad hadden
gelopen. Samen finishten ze bij MoeNieks
om daar door Velema onthaald te worden
en te horen welk bedrag er binnen was
gehaald. De eindstand is grandioos. Werd
aanvankelijk gehoopt om EUR 2.500 op te
halen, het eindbedrag was bijna drie keer
zo groot: EUR 7.456,-. Geld dat ten goede
komt aan het goede doel Pink Ribbon, dat
zich inzet voor borstkankeronderzoek.

Vrijwilligersbijeenkomsten:
Regio West:
Op zaterdagmiddag 16 oktober 2021 is er
een vrijwilligersbijeenkomst routes West
geweest. Op een enkeling na (met bericht
van verhindering) waren alle vrijwilligers
aanwezig.

De bijeenkomst was in restaurant “De
Ruiten Aa in Sellingen en stond in het
teken van onderlinge kennismaking.
Daarnaast was de bijeenkomst informatief.
Na ontvangst onder het genot van
koffie/thee met iets lekkers erbij hebben
we een fijne wandeling gemaakt langs de
meanderende Ruiten Aa en in de Sellinger
bossen.
Na afloop van de wandeling hebben we
onder het genot van drankje en bitterballen
nog even gezellig bij elkaar gezeten. Het
was een hele gezellige en informatieve
bijeenkomst. (Tekst: Ronald Meezen)
Regio Oost:
Op zaterdag 6 november ’21 zijn de
vrijwilligers van regio Oost bij elkaar
geweest in Hof van Sellingen. We konden
op het buitenterras zitten, met wel
gelukkig beschutting en terrasverwarmers.
De kerstfeer was daar al te proeven.
Nagenoeg iedereen van de vrijwilligers
was aanwezig. Gestart werd met een
kennismakingsrondje.

Veel nieuwe vrijwilligers in deze regio,
maar ook een paar oud gedienden. We
konden genieten van koffie met gebak aan
het begin en aan het eind een hapje en een
drankje. Coördinator Sjoerd vertelde over
de routes. Hoe ze worden bewegwijzerd,
met welke al is begonnen. Ook de manier
van markeren (de geel/witte stickers) werd
uitgelegd; er wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van bestaande paaltjes.
Voor het bewegwijzeren van alle routes is
ongeveer 2 jaar uitgetrokken.
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Henk Oosterhuis (voorzitter WIW)
vertelde over het onderhouden van de
routes, er is inmiddels een onderhouds
/maaiploeg, die gebruik kan maken van
door de stichting aangeschaft gereedschap.
Tevens worden de GPX-bestanden en
kaarten van de routes zo nodig aangepast.
Ook worden er nieuwe gesponsorde
bankjes geplaatst op mooie plekjes langs
onze routes! Aan de vrijwilligers werd
gevraagd kritisch mee te blijven denken
over de routes, zijn er nog aanpassingen in
de routes nodig of mogelijk.
Henk vertelde over het Westerwoldepad,
dat al veel gelopen wordt, zo blijkt uit
reacties. Het Westerwolde
Wandelweekend 2022 staat ook weer op

stapel, ook daarvoor zal een beroep op de
vrijwilligers worden gedaan.
We hebben samen nog een stuk gelopen
van route 22 in Sellingen. We konden zo
zien hoe de route is gemarkeerd en tijdens
het lopen verder kennismaken met elkaar.
Het was een leuke, boeiende middag.
(Tekst: Hilda Polée).
Westerwoldepad:
Op zondagochtend 7 november kwamen de
vrijwilligers van het WWP bijeen in
Eetcafé De Leeuw in Wedde.
Na ontvangst met koffie/thee en wat
lekkers deed voorzitter/coördinator Henk
kort verslag van de ontwikkelingen binnen
Stichting Wandelen in Westerwolde en
ging hij in op het succes van het
Westerwoldepad, dat in relatief korte tijd
met vereende krachten van de vrijwilligers
opnieuw op de kaart is gezet en waarvoor

door Tourist Info Westerwolde de nodige
reclame is gemaakt. Het succes valt af te
leiden van diverse enthousiaste reacties
van wandelaars, ook van ver buiten de
regio.
Nu het hermeanderingsproject van de
Ruiten Aa gereed is, is onlangs een deel
van de route bij Weende/Jipsinghuizen
verlegd. Ook zijn er ideeën om bij Ter
Apel de voormalige vloeivelden van de
oude aardappelmeelfabriek in de route op
te nemen. Aanvullende suggesties om het
WWP te verfraaien zijn welkom.
Na de koffie werd onder wisselende
weersomstandigheden een wandeling van
ca. 5 km gemaakt; het eerste deel voerde
over een traject van het WWP: via het
Karel Schenkpad naar de Krabbenbrug in
Veele en over de Giezelbaarg, daarna langs
de Westerwoldse Aa en via de
Kempkebosweg en de Hoofdweg terug
naar het startpunt.
De bijeenkomst werd afgesloten met een
hapje en een drankje, waarbij zich nog
enkele vrijwilligers aanboden voor de
onderhoudsploeg en
markeerwerkzaamheden voor (een deel
van) de overige wandelroutes van onze
stichting.
Tenslotte ontvingen de aanwezigen nog
een attentie in de vorm van een windlichtje
voorzien van het logo van Stichting
Wandelen in Westerwolde.
Al met al een geslaagde bijeenkomst.

Markeren en onderhouden routes:

N.B.: De tweede kop koffie werd
aangeboden door Eetcafé De Leeuw.
Tevens kunnen we ze verwelkomen als
nieuwe sponsor. (Tekst: Carin Oosterhuis).

Het Westerwoldewandelweekend
2022!
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Zoals ook al in een van bovenstaande
artikelen over werd verteld, is het de
bedoeling alle 40 wandelroutes te gaan
bewegwijzeren met de geel-witte stickers.
Zichtbaarheid van onze routes bevordert
dat ze meer gelopen worden. De routes
worden zo veel mogelijk gemarkeerd
d.m.v. stickers met routenummer (o.a.
i.v.m. overlap). Daarbij zal zo veel
mogelijk gebruik worden gemaakt van
bestaande objecten (paaltjes van SBB, het
wandelknooppuntennetwerk, lantaarnpalen
etc.) Hiervoor zal 2 jaar de tijd genomen
worden.

Daarnaast hebben een aantal vrijwilligers
een onderhoudsploeg gevormd onder
leiding van Sjoerd Hoomoedt. Daar waar
de gebiedsbeheerders onvoldoende aan
onderhoud toekomen, of waar extra
werkzaamheden nodig zijn, zullen zij voor
dit onderhoud zorgen. Denk aan extra
snoeien, maaien enz. Voor dit doel heeft de
Stichting materiaal aangeschaft. Wil je als
vrijwilliger een beroep doen op deze ploeg,
kun je je melden bij je coördinator.
We hopen met deze service de wandelaar
nog meer van dienst te zijn!

Deze maand starten we met het
voorbereiden van het tiende Westerwolde
Wandelweekend!

We hebben er ontzettend veel zin in, nadat
we twee jaar achtereen het weekend
moesten afblazen.
Noteer vast de data: 25 en 26 juni 2022!
Startplek: Gasterij Natuurlijk Smeerling in
Onstwedde.

Rest mij u namens het bestuur
alvast fijne Feestdagen toe te
wensen en een goed 2022!
Ine Bles

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?

Stichting Wandelen in
Westerwolde:
Voorzitter: Henk Oosterhuis
westerwoldepad@gmail.com
Secretaris: Ine Bles
Inebless56@gmail.com
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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

