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               Wandelen in Westerwolde 
 

Nieuwsbrief 45,  
         Februari 2023

Inleiding: 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat we 
van twee oudgedienden afscheid hebben 
genomen, Meeme Sterenborg en Marten 
Fokkens. We hebben een stukje over de 
vrijwilligersbijeenkomsten van onze 
nieuwe vrijwilligers die de routes van 
Staatsbosbeheer gaan onderhouden. Ook 
leest u over het markeren van de routes en 
wordt er weer iets meer bekend over het 
Westerwolde Wandelweekend. We stellen 
weer enkele nieuwe sponsoren aan u voor 
en maken ons op voor een mooi voorjaar 
met veel mooie wandelingen.  
Veel leesplezier!  
 
Afscheid van twee oudgedienden: 
 

Vlak voor kerst gingen Henk Oosterhuis en 
ondergetekende Ine Bles, op pad om 
afscheid te nemen van twee oudgedienden 
van onze Stichting.  
Te weten Meeme Sterenborg en Marten 
Fokkens. We namen voor hun een mooi 
kerstpakket mee.  
 

 
 
Eerst naar Marten, in Wedde:  
Erin gerold via zijn webmaster-schap, wat 
hij met verve deed, en al gauw werd hij 
onderdeel van het bestuur. 

 

 
 
En toen de vorige penningmeester ermee 
stopte, nam hij ook die taak op zich, al lag 
daar niet zijn prioriteit, het moest wel even 
gedaan worden. Marten deed wat gedaan 
moest worden, zelfs als het hem nog niet 
gevraagd was. Hij deelde veelvuldig onze 
activiteiten op Facebook en zorgde ook dat 
de sponsoren goed voor het voetlicht 
kwamen. Afgelopen jaar werd hij o.a. voor 
zijn werkzaamheden bij ons, Stichting 
Wandelen in Westerwolde, geridderd. 
 

 
 
En toen naar Meeme, inmiddels 
woonachtig in Winschoten, en al vanaf de 
oprichting betrokken bij onze Stichting en 
vele jaren zijn werk gedaan voor de routes 
Noord. En daarnaast hielp hij met plaatsen 
en onderhoud van onze bankjes, met het 
mooie koperen plaatje erin, zorgde hij voor 
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een trapje waar de opstap naar het pad te 
moeilijk werd en hielp met snoeien. Een 
manusje van alles. Vanwege zijn leeftijd 
stopt hij nu, maar hij zal zeker onze 
activiteiten blijven volgen.  
We zullen hen beiden zeker missen!  
 
Vrijwilligers:  
 
Markeringswerkzaamheden: 
In het najaar van 2021 is besloten onze 
(40) wandelroutes zo veel mogelijk te gaan 
markeren. Dit omdat er steeds meer 
geluiden kwamen, ook vanuit de 
vrijwilligers, dat de voorkeur van 
wandelaars uitgaat naar het lopen van 
gemarkeerde routes.  
Begin vorig jaar is met de 
markeerwerkzaamheden gestart en werd 
route 22, Zellinger Bossen, als eerste 
volledig gemarkeerd. De routes worden 
voorzien van geel-witte stickers met 
routenummer (o.a. ook om verwarring te 
voorkomen bij overlap van routes). 
Inmiddels zijn er reeds 15 routes 
gemarkeerd. Een mooi resultaat! In een 
aantal gevallen is de markering zelf gedaan 
door de vrijwilliger(s) van de route, zo 
nodig met assistentie van de coördinator of 
voorzitter, of alleen door de coördinator. 
Daarnaast voeren vrijwilligers Paul 
Volkersz en Frans Meijer de 
markeerwerkzaamheden uit op routes van 
andere vrijwilligers die hier zelf geen kans 
toe zien. Op de foto Paul en Frans die 
werken aan de markering van route 31,  
 

 

Oudeschans, en Ad van Asselen die werkt 
aan de markering van route 24, De Molen 
bij Ter Haar. 
 

 
 

Wij zijn ervan overtuigd dat zichtbaarheid 
van onze routes tot gevolg heeft dat ze 
meer gelopen worden en dat is tenslotte 
onze doelstelling! 
 
Vrijwiligersbijeenkomst nieuwe 
vrijwilligers SBB-routes 
Vorig jaar is onze Stichting een 
overeenkomst met Staatsbosbeheer 
aangegaan.  
Doel hiervan is het goed toegankelijk 
houden van de SBB-wandelpaden in 
Westerwolde en de Kanaalstreek en het 
voorkomen van een wildgroei aan 
routepalen langs de diverse wandelpaden 
in ons gebied. 
Vrijwilligers verbonden aan de Stichting 
gaan het kleine onderhoud van de routes 
van Staatsbosbeheer (11 stuks) overnemen, 
zoals het verwijderen van uitgegroeide 
bosjes of laaghangende takken. Ook 
houden ze de bewegwijzering van de 
routes van Staatsbosbeheer op orde. 
Staatsbosbeheer blijft zelf 
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verantwoordelijk voor het grote 
onderhoud.   
Door deze samenwerking kan het 
onderhoud aan de wandelpaden efficiënter 
worden uitgevoerd. Op deze wijze is er 
namelijk een betere coördinatie en meer 
overzicht en kan er ook een eind gemaakt 
worden aan de wildgroei aan routepalen in 
de natuur. Omdat verschillende 
organisaties ieder hun eigen routepalen 
plaatsen, is er op sommige plaatsen sprake 
van een wirwar aan palen. Door nu alle 
markeringen zoveel mogelijk op een paal 
te plaatsen, kunnen er op sommige plaatsen 
wel drie palen verwijderd worden.  
Omdat onze reservelijst aan vrijwilligers 
inmiddels behoorlijk was uitgedund, is er 
vorig najaar een oproep op RTV Noord 
gedaan, wat heeft geresulteerd in een 
aantal aanmeldingen. Ook heeft de 
persoonlijke wervingsactie van enkele van 
onze huidige vrijwilligers, Klaas en Dinie 
Sanders en Ine Bles, succes gehad. Een 
mooi resultaat! 
De nieuwe vrijwilligers zijn vervolgens 
uitgenodigd voor een 
kennismakingsbijeenkomst op 
zaterdagochtend 11 februari jl. in het 
kantoor van Staatsbosbeheer in Sellingen. 
Op een enkeling na was iedereen 
aanwezig. Ze werden ontvangen door 
voorzitter Henk, de coördinatoren Sjoerd 
en Joost en Liza Kloosterhuis namens 
Staatsbosbeheer. 
Tijdens de bijeenkomst is informatie 
gegeven over de Stichting, is nader 
ingegaan op de taken en werkzaamheden 
van de vrijwilliger, zijn de 
Staatsbosbeheer-routes verdeeld en zijn de 
nodige vragen beantwoord. Na afloop zijn 
de bekende gele hesjes uitgedeeld, te 
dragen tijdens onderhoudswerkzaamheden. 
We zijn weer een aantal enthousiaste 
vrijwilligers rijker! 
De nieuwe vrijwilligers voor de routes van 
Staatsbosbeheer gaan onder de huidige 
coördinatoren vallen.  
De 11 wandelingen van Staatsbosbeheer 
zijn binnenkort ook te vinden op onze 
website. 

Onderhoudsploeg 
Na de geslaagde ochtendbijeenkomst vond 
er in de middag een bijeenkomst plaats met 
een aantal leden van de onderhoudsploeg, 
waarin door Sjoerd een toelichting is 
gegeven op de klussen die eraan staan te 
komen en zijn er afspraken gemaakt over 
de aanpak daarvan. Voorbeelden van de 
klussen: het aanbrengen van gaas op een 
houten brug van Natuurmonumenten bij 
Wollinghuizen, waar o.a. onze route 20, Ol 
Graitje, overheen loopt en het vervangen 
van routepalen van 3 routes van 
Staatsbosbeheer in Ter Apel. De bestaande 
ronde palen met een gekleurde kop worden 
vervangen door vierkante palen voorzien 
van een gekleurd bordje (landelijk beleid 
Staatsbosbeheer).  
Ook is gesproken over hoe om te gaan met 
de plekken waar in het groeiseizoen groot 
onderhoud verwacht wordt vanwege 
extreme groei van bramenstruiken, 
berenklauw etc. 
Inmiddels is op 20 februari de eerste klus 
geklaard: het vervangen van de palen van 
de rode SBB-route, Tussen Ruiten en 
Molen Aa. Op de foto: Liza Kloosterhuis, 
Sjoerd Hoomoedt en Jan Wijnholds. 
 

 
 

Door de markeringen van diverse routes op 
dit traject (Westerwoldepad, 
Staatsbosbeheer, Noaberpad, 
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Wandelknooppuntennetwerk etc.) te 
combineren op één paal, kon het aantal 
palen hier al behoorlijk worden 
teruggebracht. 
 
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 altijd 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: 

 
Begin dit jaar startten we de inschrijving 
voor het aankomende Westerwolde 
Wandelweekend. Inmiddels zijn er al ruim 
100 wandelaars geregistreerd. Ook de 
routes zijn zo goed als klaar en we zijn 
druk bezig met de invulling van de 
beleefroute op zaterdagavond. We hebben 
leuke gesprekken gevoerd met enthousiaste 
mensen die hun steentje willen bijdragen 
aan het wandelweekend. Het belooft een 
prachtig weekend te worden.  
Zowel op zaterdag als op zondag wandelen 
we door het Spiekerhûs in Ter Apel. In het 
Spiekerhûs zullen verschillende 
organisaties zich presenteren. En dat is nog 
maar een van de activiteiten onderweg. 
Ook de muskus- en beverrattenvanger zal 
weer aanwezig zijn om over zijn werk te 
vertellen.  

Het thema is dit jaar: Eeuwenoud en 
springlevend. 
Starttijden:  
Zaterdag: 10 kilometer 
starten tussen 17.30 en 19.00 uur  
Zondag: 
12,5 kilometer: starten tussen 9.30 en 
13.00 uur 25 kilometer: starten tussen 8.45 
en 10.00 uur 40 kilometer: starten tussen 
8.00 en 9.00 uur  
Alle wandelaars zullen om 18.00 uur weer 
binnen moeten zijn. 
De kernwerkgroep is druk bezig met alle 
voorbereidende werkzaamheden: 
Henk Oosterhuis, Willeke Bergman en 
Sjoerd Hoomoedt. 
 

 
 
Meer leest u in de nieuwsbrief van het 
Westerwolde Wandelweekend die u vorige 
week toegestuurd hebt gekregen, of op de 
website kunt raadplegen. Er volgen er 
uiteraard nog meer.  
 
Nieuwe sponsoren:  
Voor het nieuwe jaar 2023 hebben we weer 
twee nieuwe sponsoren aan ons weten te 
binden:  
Voor onze route 28, de Ieme, in 
Jipsingboertange: B & B de Velduil 
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Jipsingboertangerweg 3 
9551 TM  Sellingen 
www.gastenverblijfvelduil.nl 
info@gastenverblijfvelduil.nl 
 
En voor onze vernieuwde route 25, 
Spiekertocht genaamd, waarover in de 
volgende nieuwsbrief meer informatie, 
wordt onze nieuwe sponsor: 
Camping Moekesgat, aan de Heembadweg 
17, 9561 CS Ter Apel,  
e-mail: info@moekesgat.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.nl 

- 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 
Penningmeester: 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

 


