Wandelen in Westerwolde

Nieuwsbrief 43,
Oktober 2022
Inleiding:
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de
veranderingen aan route 23 Slangenborg,
over 3 nieuwe sponsoren en wijzigingen in
het bestuur. Het Westerwolde
Wandelweekend wordt kort even benoemd.
Tevens hebben twee regio’s een
vrijwilligersbijeenkomst gehouden, hiervan
een kort verslag. En we vragen ook weer
nieuwe vrijwilligers om zich te melden.
Veel leesplezier!

Route 23: Slangenborg, aangepast:

komen er diverse vogelsoorten voor. In het
oude bos o.a. de gekraagde roodstaart,
grauwe kiekendief, boomklever en
appelvink, in het jonge bos de tjiftjaf,
winterkoning en roodborst.
De opbrengsten uit de natuurbegraafplaats
komen direct ten goede aan het beheer van
de natuur in dit gebied.
Een aanrader om deze route te gaan lopen.
De route is volledig gemarkeerd met geelwitte bordjes met nummer 23 erop, en ook
de wandelknooppunten zijn op de kaart
ingevoegd. Helaas zijn honden langs deze
route niet toegestaan.

Westerwolde Wandelweekend:

De wandelroute is op een aantal punten
aangepast en verfraaid en loopt nu onder
meer over de nieuwe natuurbegraafplaats
Laude, die ook sponsor geworden is. De
natuurbegraafplaats Laude is gelegen aan
het Ruiten Aa kanaal (punt 19-28). De
natuurbegraafplaats is onderdeel van een
60 hectare groot natuurgebied en heeft een
oppervlakte van ca. 12 hectare waar
begraven mag worden. Vroeger liep hier
een oude uitloper van de Eems,
tegenwoordig vindt u hier afwisselende
natuur met hoger en lagergelegen
gedeelten en met oud en jong bos: loofbos
met oude eiken respectievelijk es,
meidoorn, beuk en Spaanse aak. Ook
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Op zaterdag 24 en zondag 25 juni 2023
staat de regio Westerwolde weer helemaal
in het teken van wandelen tijdens het
Westerwolde Wandelweekend. Op
zaterdagavond is een struin- en
theaterroute te wandelen van 10 kilometer.
Op zondag worden er routes uitgezet van
12,5, 25 en 40 kilometer. Je kan ervoor
kiezen om één dag te komen wandelen of
het hele weekend Westerwolde te
ontdekken. De startplaats in 2023
is: Autosportstadion "De Polderputten" in
Ter Apel. Aanmelden kan vanaf medio
maart 2023. De eerste oriënterende
vergadering van de werkgroep heeft
inmiddels plaats gevonden en u kunt
binnenkort de eerste nieuwsbrief van editie
2023 tegemoetzien.

Vrijwilligers
Twee regio’s hebben voor hun vrijwilligers
een bijeenkomst gehouden.
Regio Noord:
Op 14 oktober heeft regio Noord een
vrijwilligersbijeenkomst gehad, tevens was
dit een kennismaking met hun nieuwe
coördinator: Joost Tol. Van hem
onderstaand stukje ter kennismaking:
Moi allemoal,
Ik ben Joost Tol, 47 jaar en een Hollander

die tijdens een kampeervakantie in
coronatijd verliefd op Westerwolde werd.
Mijn vrouw Inge en ik wonen nu alweer
bijna twee jaar met veel plezier in
Veelerveen. Ik heb werk in de zakelijke
verzekeringen, maar als ik vrij ben, ben ik
het liefst buiten: wandelend, hardlopend,
op de (race)fiets, in de (moes)tuin of op de
camping. In Westerwolde is alle
gelegenheid om lekker buiten te zijn. Mijn
neiging om ook wat terug te doen bracht
me al gauw op het pad van de stichting. Ik
onderhoud al een tijdje een stuk van het
Westerwoldepad. En toen Meeme stopte
als coördinator van regio noord van de
veertig wandelingen vroeg Henk of ik die
rol zou willen overnemen. Daar hoefde ik
níet over na te denken. Het lijkt mij een
mooie klus.
Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van
Regio Noord op 14 oktober in het
restaurant van Villapark Weddermeer, heb
ik met de meeste vrijwilligers kennis
gemaakt en zijn er al een aantal afspraken
gemaakt om de wandelroutes in Noord
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samen te gaan bekijken. Het was een
plezierige en ontspannen bijeenkomst,
waarbij onder andere onder het genot van
een drankje en hapje, ook het onderhoud
en markeren van de routes aan de orde
werd gesteld.
Waarschijnlijk komen we elkaar snel een
keer tegen.
Groet, Joost
Regio West:
Zaterdag 15 oktober 2022 kwamen de
vrijwilligers regio West in
recreatiecentrum "De Bosrand" in Ter Apel
bijeen.

Ondanks een aantal meldingen van
verhindering waren we met 9 vrijwilligers.
We werden ontvangen met koffie of thee
met wat lekkers erbij.

Na het welkomstwoord van
regiocoördinator Ronald Meezen en
informatie van de voorzitter Henk
Oosterhuis zijn we naar het Ecodorp en de
voormalige aardappelzetmeelfabriek
gelopen.

We kregen daar een rondleiding van een
deskundige gids. Daarna weer
teruggelopen naar "De Bosrand" waar we
nog even gezellig hebben nagepraat onder
het genot van een drankje en hapje. Hierbij
zijn ook de onderhoudswerkzaamheden en
markering aan de orde gekomen. Met dank
aan Roelie Thole van de "Bosrand" voor de
goede verzorging.
De andere twee regio’s zullen binnenkort
hun bijeenkomst houden en in de volgende
nieuwsbrief daarvan verslag doen.
Vrijwilligers gevraagd:
Natuurlijk zijn er ook altijd vrijwilligers
die ermee stoppen, omdat er andere dingen
op hun pad komen of omdat het
onderhoudswerk toch te veel wordt.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe
vrijwilligers om vacante routes op te vullen
of om op onze reservebank plaats te
nemen.
Ben jij iemand of ken jij iemand die het
Wandelen in Westerwolde een warm hart
toedraagt en zich daar ook voor wil in
zetten, of zoals Joost het zo mooi noemde,
iets terug wil doen voor al het moois wat
Westerwolde biedt, meld je dan via
info@wandeleninwesterwolde.nl of via
westerwoldepad@gmail.com

Wel hebben we Jelly Haan bereid
gevonden om tot ons bestuur toe te treden.
Zij zal binnenkort de functie van
penningmeester overnemen van Marten
Fokkens. We zijn blij dat ze zich aan onze
Stichting wil verbinden en ze zal zich in
een volgende nieuwsbrief aan u
voorstellen. Ook Sandra Meulman heeft
zich volmondig bereid verklaard om een
bestuursfunctie te gaan vervullen en zal
zich in de volgende nieuwsbrief aan u
voorstellen. Zo zullen we straks weer op
volle sterkte de vrijwilligers aan kunnen
sturen en de wandelroutes nog meer
verfraaien!

Nieuwe sponsoren:
Voor het nieuwe jaar 2023 hebben we weer
3 nieuwe sponsoren aan ons weten te
binden:
Hoomoedt Consultancy wordt een nieuwe
sponsor, toegevoegd aan route 12.

http://hoomoedt-consultancy.nl
info@hoomoedt-consultancy.nl
Voor route 23 is dat:

Bestuurswijzigingen:
Marten Fokkens gaat ons na heel wat jaren
trouwe dienst verlaten. Begonnen als
webmaster, en belast met het opzetten van
een Facebookpagina, was hij al snel een
vast ijkpunt voor onze Stichting. Daar
kwam in 2012 nog het
penningmeesterschap bij. Tot onze en
ieders tevredenheid heeft hij al die jaren
die taken weten te combineren. Echter
inmiddels heeft Marten ervoor gekozen
deze taken neer te leggen, waarvoor alle
respect! We bedanken hem langs deze weg
voor alles wat hij voor onze Stichting
gedaan heeft en gaan uiteraard nog op
gepaste wijze afscheid van hem nemen.
Fedda Algra heeft toch besloten
vooralsnog geen bestuurslid te worden.
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Natuurbegraafplaats Laude
Ervaar de troostende kracht van de
natuur

Ruiten A Kanaal Oost IV 2, 9551 XH
Sellingen
T. 0599 749000
info@natuurbegraafplaatslaude.nl
www.natuurbegraafplaatslaude.nl
Verder zal Restaurant de Boshoeve
sponsor worden. Zij worden sponsor van
het Westerwoldepad.
https://www.restaurantdeboshoeve.nl
info@restaurantdeboshoeve.nl

Website:
De 40 wandelroutes door het mooie
Westerwolde, en informatie over het
Westerwoldepad, zijn op dit moment
allemaal te vinden op de website:
- Hoofdpagina:
www.wandeleninwesterwolde.nl en
vandaar kun je doorklikken naar:
- De 40 wandelroutes:
www.westerwolde 40 wandelroutes
- Het Westerwoldepad:
www.westerwoldepad.nl
- Het Westerwolde Wandelweekend:
www.Westerwoldewandelweekend.nl

Colofon:
Stichting Wandelen in
Westerwolde:
Voorzitter: Henk Oosterhuis
westerwoldepad@gmail.com
Secretaris: Ine Bles
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Penningmeester: Marten Fokkens / Jelly
Haan
Overige bestuursleden: Willeke Bergman,
Sjoerd Hoomoedt, Sandra Meulman.
Coördinatoren:
Routes Noord: Joost Tol
Routes Oost: Sjoerd Hoomoedt
Routes West: Ronald Meezen
Westerwoldepad: Henk en Carin
Oosterhuis
Westerwolde Wandelweekend,
Voorzitter: Willeke Bergman

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

