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               Wandelen in Westerwolde 
 

Nieuwsbrief 44,  
         December 2022

Inleiding: 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de 
vrijwilligersbijeenkomsten van het 
Westerwoldepad en regio Oost; nieuwe 
sponsoren; een kennismaking met onze 
nieuwe penningmeester en nog een nieuw 
bestuurslid. Het Westerwolde 
Wandelweekend wordt kort even benoemd. 
En als altijd vragen we ook weer nieuwe 
vrijwilligers om zich te melden. En 
natuurlijk, een Nieuwjaarswens!  
Veel leesplezier!  
 

Vrijwilligers:  
Opnieuw hebben twee regio’s hun 
vrijwilligersbijeenkomst gehouden.  
Vrijwilligersbijeenkomst Westerwoldepad: 
Op zaterdagmiddag 19 november kwamen 
de vrijwilligers van het Westerwoldepad 
bijeen in De Weddermeerhoeve in Wedde. 
Er was een grote opkomst. 
Na ontvangst met koffie en thee 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 
valt af te leiden uit de cijfers ontvangen 
van Marketing Groningen: in de periode 
mei – oktober zijn de afzonderlijke 
etappebeschrijvingen in totaal zo’n 800 
keer gedownload en de totale 
routebeschrijving een kleine 400 keer. Ook 
krijgen we nog steeds enthousiaste reacties 
van wandelaars. 
Het afgelopen jaar zijn er 4 verfraaiingen 
aangebracht: vanaf de Jaskampenweg bij 
Veele tot aan de brug bij Ter Wupping 
loopt de route niet langer over het fietspad, 
bij Ter Apel wordt nu over de dijk langs de 
voormalige vloeivelden van de oude 
aardappelmeelfabriek en langs de Duitse 
grens gelopen, bij Laude is de route 
uitgebreid door een paar kilometer over de 

nieuwe natuurbegraafplaats te lopen en bij 
de Beetserwijk wordt nu het rommelige 
uitzicht op het zandwinningsbedrijf 
vermeden. Aanvullende suggesties om het 
WWP te verfraaien blijven welkom. 
Verder was er aandacht voor het 
noodzakelijke onderhoud, de wijze van 
markeren, de routes van Staatsbosbeheer 
en werd er een oproep gedaan voor nieuwe 
vrijwilligers en hulp tijdens het 
Westerwoldewandelweekend. 
Na de koffie werd in de vrieskou maar wel 
onder een stralende zon een korte 
wandeling gemaakt rond de 
recreatieplassen “de Wedderbergen” en de 
Westerwoldse Aa, waar een groepsfoto is 
gemaakt op het hoogholtje. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een 
hapje en een drankje. 
Na afloop werden er gele reflecterende 
hesjes uitgereikt met het logo van onze 
stichting; deze hesjes kunnen bij 
werkzaamheden in het veld gedragen 
worden.  
Al met al een geslaagde bijeenkomst. 
 

Regio Oost:  
Op zaterdag 26 november werd in Gasterij 
Natuurlijk Smeerling de jaarlijkse 
vrijwilligers bijeenkomst regio Oost 
gehouden. 
Ondanks 3 afzeggingen hadden we een 
goede opkomst en waren we met 12 
personen aanwezig waarbij o.a. onze 
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nieuwe vrijwilligers op route 21 Luite en 
Tanja Mooibroek. 
Regio coördinator Sjoerd Hoomoedt heette 
iedereen van harte welkom en nam de 
agenda door waarna Henk Ooosterhuis het 
woord nam om enkele bestuurswijzigingen 
uit te leggen, wat afgehandelde en lopende 
zaken te bespreken en uit te leggen wat de 
samenwerking met het SBB voor ons 
betekent. 
De punten op de agenda zijn vervolgens 
besproken zoals stand van zaken met 
betrekking tot de routes van regio Oost: 7 
routes zijn inmiddels gemarkeerd; en het 
jaarlijks terugkerende onderhoud aan onze 
wandelpaden. 
Uit de rondvraag kwamen nog enkele 
interessante zaken naar voren zoals het 
promoten van onze routes in Duitsland en 
het eventueel maken van een promotiefilm 
door de filmclub Sellingen. 

 
Na dit officiële gedeelte heeft iedereen 
zich warm gekleed om gezamenlijk de 
Aaltje route te lopen, nr. 38; waarbij we 
tijdens het wandelen middels de onderweg 
aanwezige QR-codes het verhaal over 
Aaltje hebben aangehoord. 
Bij terugkomst wachtte ons heerlijke 
erwtensoep met roggebrood en spek, waar 
iedereen van genoten heeft. 
Uiteraard de Gasterij Natuurlijk Smeerling 
bedankt voor de goede ontvangst en 
verzorging. 
 

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, meld je dan via 
info@wandeleninwesterwolde.nl of via 
westerwoldepad@gmail.com 
 
Westerwolde Wandelweekend: 

 
 
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 werkgroep is drukdoende 
met het voorbereiden van de routes en 
activiteiten.   
 

Nieuwe bestuursleden:   
Jelly Haan:  
Dag wandel-liefhebbers! Ik ben Jelly 
Haan. Vanaf 1 januari 2023 neem ik het 
stokje als penningmeester van deze 
stichting over van Marten Fokkens. Ik 
denk dat mij dat wel is toevertrouwd; mijn 
werkzame roots liggen in de accountancy 
en daarna heb ik jarenlang voor gemeenten 
gewerkt, als laatste bij onze mooie 
gemeente Westerwolde, als financieel 
adviseur. Momenteel werk ik als freelance 
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financieel adviseur bij (semi-)overheid, op 
dit moment bij RUD Drenthe.  
Ik ben geboren en getogen in Westerwolde. 
Mijn ouders hadden een boerenbedrijf in 
Ter Apelkanaal en vanaf mijn 22e woon ik 
samen met mijn man Ronnie, die uit 
Bourtange komt, in Ter Apel. Met onze 
twee volwassen zoons die studeren en nog 
thuis wonen, twee lieve schoondochters en 

drie katten 
vertoeven we 
in een heerlijk 
huis vlak aan 
het bos. 
Waarom bij 
deze 
stichting? 
Omdat ik 
wandel-fan 
ben! En 
omdat ik 
graag iets 
voor ons 
mooie gebied 
wil 

betekenen. Vanzelfsprekend heb ik het 
Westerwoldepad al gelopen en binnenkort 
begin ik met een vriendin aan het 
Drenthepad. Bovenstaande foto is gemaakt 
tijdens een wandeling op de Saar 
Hunsreick-steig. Maar natuurlijk wandel ik 
vooral in mijn eigen omgeving. Het is hier 
zo prachtig! Nog steeds kan ik mij 
verwonderen over het prachtige gebied 
waarin wij wonen en regelmatig kom ik 
toch weer op plekjes die ik nooit eerder 
heb gezien. Ik zeg dan ook regelmatig: 
kom allemaal naar Westerwolde, het is hier 
ongelooflijk mooi! Maar niet allemaal 
tegelijk, want het moet wel heerlijk rustig 
blijven...  Tot gauw! 
 

Sandra Meulman:  
Hallo! 
Ik ben Sandra Meulman, 44 jaar en 
wonende in Vlagtwedde. Een echte 
Groninger en verzot op Westerwolde. Ik 
ben werkzaam als praktijkondersteuner in 
een huisartsenpraktijk en daarnaast heb ik 
samen met mijn man een transportbedrijf 
waar ik me administratief mee bezig houd. 

In mijn vrije 
tijd wandel ik 
graag alleen, 
met de hond 
van buren of 
met fijn 
gezelschap. 
Daarnaast 
houd ik van 
koken en 
bakken, 
zomers een 
ronde fietsen 
op de e-bike 
en samen met 
gezin of 
vrienden iets ondernemen. Om mijn liefde 
voor de natuur te combineren met mensen 
die dit delen ben ik 2 jaar geleden samen 
met Erik Wilts vrijwilliger geworden van 
het Westerwoldepad. Onlangs ben ik door 
Henk gevraagd om in het bestuur van 
Stichting Wandelen in Westerwolde te 
gaan. Hier ben ik met veel plezier 
ingestapt! 
Groet, Sandra. 
 

Nieuwe sponsoren:  
Voor het nieuwe jaar 2023 hebben we weer 
een nieuwe sponsoren aan ons weten te 
binden:  
Hotel Restaurant het Boschhuis in ter Apel 
sponsor van route 26, De Bosbeek, Ter 
Apel 

 
 
 
En Buitensportwinkel: Pengels Outdoor en 
vrije tijd, sponsor van route 19, De Rode 
Loper, Stadskanaal.  
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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  

 
Bestuur Wandelen in 
Westerwolde wenst eenieder 
Fijne Feestdagen en een 
Prachtig Wandeljaar 2023!  

 

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

 


