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               Wandelen in Westerwolde 
 

Nieuwsbrief 40,  
         Maart 2022

Inleiding: 
We zijn blij dat we weer wat vrijer rond 
kunnen lopen in dit nieuwe jaar 2022!  
In deze nieuwsbrief een mooi klusverhaal, 
van de werkgroep Onderhoud; het eerste 
bankje van een serie van 7 geplaatst; 
nieuwe sponsoren in dit nieuwe jaar; en het 
Wandelweekend staat weer in de steigers. 
Veel leesplezier!  

 
Een mooie klus: (ingestuurd door 
Nikky van der Waal)  
Het zal je maar gebeuren. Je route (14) 
heeft wat mankementen. Trommel Sjoerd, 
Joost, Egbert en Henk op en ga gezellig 
aan het werk. Gelukkig had 
Natuurmonumenten een bult zand gestort. 
Hadden we twee kruiwagens en een paar 
grote schoppen en hooiharken.  Met brute 
kracht gingen Sjoerd, Joost en Egbert heen 
en weer met zwaar beladen ballast. Er 
moest een beetje nattigheid weggewerkt 
worden. Het pad moest weer begaanbaar 
worden voor de wandelaar. Aan Henk en 
mij de taak om het aangeleverde zand door 
de heren in goede banen te leiden. Dat wil 
zeggen uitstrooien en gladstrijken. Het 
weer werkte gelukkig mee. 
Kwam Sandra Meulman gezellig langs om 
een paar foto’s te maken.  
 

 

 
Waren we bijna klaar komen er een paar 
dames aan. Gasterij Natuurlijk Smeerling 
had een borrelroute uitgezet naar Bij Thijs  
in Vlagtwedde. Hoe hadden we het kunnen 
treffen. Het mooi herstelde pad kon gelijk 
ingelopen worden. 
Niet veel later kwam er nog een groepje 
wandelaars langs.  
Ter afsluiting koffie met wat lekkers bij 
MoeNieks en klus geklaard. 
 

 
Top mannen voor de hulp en op naar de 
volgende route en klus. 
 
Het plaatsen van de bankjes: 
Langs het Westerwoldepad en overige 
routes van stichting Wandelen in 
Westerwolde worden de komende tijd 
zeven bankjes geplaatst. De stichting krijgt 
de bankjes geschonken van het Ter Apeler 
huisartsenechtpaar Martin en Gea de Boer. 
Zij waren zaterdag 26 februari aanwezig 
om mee te helpen met het plaatsen van het 
eerste bankje aan de Heidenslegerweg in 
Jipsinghuizen door Oosting Natuur- en 
Landschapsbeheer uit Vlagtwedde.  
De bankjes worden geplaatst op plekjes 
met prachtig uitzicht, zo mogelijk waar 
verschillende routes passeren. Het eerste 
bankje staat aan de rand van het bos, nabij 
een weiland waar al de lammetjes in de 
wei te zien zijn.  
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De bankjes zijn gemaakt door Maj-Britt 
Smits uit Smeerling.   
 

  
(foto Sandra Meulman). 
 
Het huisartsenechtpaar wilde iets doen om 
mensen te stimuleren om vaker aan de 
wandel te gaan. “Begin je net met 
wandelen, dan kan een wandeling - zoals 
een tien kilometer lange etappe van het 
Westerwoldepad - best lang zijn. Laat de 
omgeving op je inwerken. Onthaast, 
ontspan, hoor de vogels en geniet van 
zonlicht en frisse lucht. Dat is zo 
ontzettend goed voor mensen”, zegt Martin 
de Boer. “Ik wil er vurig voor pleiten dat 
kinderen meer met de natuur opgroeien”, 
vertelt Gea de Boer. “Laat kinderen meer 
actief buiten bezig zijn, zeker nu ze steeds 
meer schooltijd en vrije tijd achter 
schermen doorbrengen. Dat voorkomt 
allerlei problemen zoals overgewicht en 
oogproblemen. Daarom pleiten wij ervoor: 
leef actief, op alle leeftijden. Leer de 
natuur kennen, want wat je herkent wordt 
steeds leuker en interessanter. Kom achter 
dat scherm weg en ga naar buiten. Want 
daar is zo veel te ontdekken en genieten. 
En het is ook nog eens hartstikke goed 
voor je.”      Fam. de Boer: hartelijk dank!  
 
Nieuwe sponsoren:  
Als Stichting prijzen we ons gelukkig dat 
er het afgelopen jaar zoveel sponsoren bij 
zijn gekomen. Dit is goed voor de 
wandelaar, want nog meer bekendheid en 
vaak nog meer mogelijkheden om te 
pauzeren onderweg, èn voor de 
vrijwilligers die we daardoor ook af en toe 
op iets extra’s kunnen trakteren.  

De nieuwkomers: 
 
Bij route 22: Zellinger Bossen:  
Kopje	Genieten	
Dennenweg	
1a	
9551	
VJ	Sellingen	
06-
10635673 

www.kopjegenieten.nl 
 
Bij route 4 de Hoorndermeeden:  
B&B Boeren Maison 
www.boerenmaison.nl 
info@boerenmaison.nl 

 
 
Bij Route 4 de Hoorndermeeden:  

Weddermeerhoeve 
https://www.weddermeerhoeve.nl/ 
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Bij de nieuwe route 12, De Twaalf 
Apostelen, Sellingen, (vernoemd naar een 
jonge telg van de twaalfapostelen-
lindeboom, die 500 jaar bij het klooster in 
Ter Apel heeft gestaan, halverwege de 
route; binnenkort online): 
https://www.hofvansellingen.online/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langs het Westerwoldepad:  
Puur Westerwolde:  
www.rinekedijkinga.nl		
Borgerschapenweg 8, Sellingen 

 
 
Boerderij de Klaproos 
www.boerderijdeklaproos.nl 
info@boerderijdeklaproos.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eetcafé De Leeuw 
Hoofdweg 35 
9698 AA Wedde 
tel. 0597-522295 
E-mail eetcafedeleeuw@gmail.com 
 

 
We zijn erg blij met de nieuwe sponsoren 
en hopen van harte dat zij ook veel aan 
onze wandelaars hebben! En er kunnen 
zich nog meer sponsoren melden, de 
volgende routes zijn nog beschikbaar voor 
en sponsor: 5, 8, 9, 15, 19, 25, 26, 28, 29, 
33, 36, 37 en 38.  
 
Het 10de Westerwolde 
Wandelweekend! 
 

 
We zijn weer druk bezig met de 
voorbereidingen voor het Westerwolde 
Wandelweekend, op 25 en 26 juni 2022; 
nu met ook voor het eerst een wandelroute 
van 40 km. op de zondag, naast die van 
12,5 en 25 km., om de liefhebbers van de 
lange afstand tegemoet te komen. En op 
zaterdagavond natuurlijk een 
belevingstocht, waarbij onderweg langs de 
wandeling van ongeveer 10 km. van alles 
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te beleven is. En dit alles in het prachtige 
Westerwoldse landschap, vanuit het 
centraal gelegen Smeerling. Want startplek 
dit jaar is de Gasterij Natuurlijk Smeerling, 
sinds jaar en dag een van onze sponsoren.  
Zoals gezegd de voorbereidingen zijn in 
volle gang, maar daar mag ik nu nog even 
niets over vertellen, vooruit, laat ik wel 
even noemen hoe onze werktitel is: “We 
laten weer van ons horen”, na 2 jaar niets 
is dit alvast veelzeggend!  
Er komt zeker ook binnenkort weer een 
nieuwsbrief van het Wandelweekend, zo 
gauw bekend is wanneer de inschrijving 
van start gaat. We zijn daarvoor met 
Ticketdog in zee gegaan, om alles nog 
makkelijker te laten verlopen.  
Aan de vrijwilligers van Wandelen in 
Westerwolde, vragen we ook langs deze 
weg of er mensen bereid zijn op die 
zaterdagavond en / of zondag mee te 
helpen bij voorkomende 
werkzaamheden. Meld je daarvoor het 
liefst bij je eigen coördinator, die kan je 
meer informatie geven.  
 
 

Stichting Wandelen in 
Westerwolde: 
Voorzitter: Henk Oosterhuis 
westerwoldepad@gmail.com 
Secretaris: Ine Bles 
Penningmeester : Marten Fokkens                           
 
Coördinatoren:  
Routes Noord: Meeme Sterenborg,  
(tevens bestuurslid)  
Routes Oost: Sjoerd Hoomoedt 
Routes West: Ronald Meezen 
Westerwoldepad: Henk en Carin 
Oosterhuis 
 
Westerwolde Wandelweekend, voorzitter, 
(tevens bestuurslid): 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

 


