Wandelen in Westerwolde

Nieuwsbrief 28,
Mei 2016
Inleiding
Voorjaar, we hebben er even op moeten
wachten, maar nu is het er echt en staat
zelfs de zomer al te springen! Het
Westerwolde Wandelweekend staat voor
de deur, dat en nog wat andere zaken leest
u in deze Nieuwsbrief!
Het bestuur wenst u veel leesplezier!

Nieuwe vrijwilligers:
Enkele vrijwilligers hebben aangegeven te
willen stoppen met hun werkzaamheden
voor WIW, te weten Herman en Resi Mers,
van route Mussel, en Henk Kamstra en
Hessel Westerbeek, van twee routes in
Sellingen. Uiteraard danken wij hun voor
hun jarenlange inzet en zullen we op
gepaste wijze afscheid nemen. We hebben
inmiddels enkele nieuwe vrijwilligers aan
ons kunnen binden, Dinie en Klaas Sanders
uit Stadskanaal, en Harry Zuur,
woonachtig in Ter Apel.
Die laatste stelt zich hier even aan u voor:
ik ben geboren in Emmercompascuum
(Emmererfscheidenveen om precies te
zijn). Maar het grootste deel van mijn
leven heb ik gewoond in de provincie
Groningen. Ongeveer 15 jaar in
Veelerveen en nu alweer 16 jaar in Ter
Apel. Mijn vrouw Marlies is zo gezegd een
Westerling maar ook zij woont al weer 30
jaar aan deze kant. Ik controleerde in het
verleden routes voor "OnTrack" een
landelijke organisatie, en soms zette ik ze
ook uit. Helaas is deze organisatie
opgeheven. Vandaar dat ik mijn diensten
aanbood aan Stichting Wandelen in
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Westerwolde. Ik ga voor WIW de routes
opnieuw in GPS formaat zetten, zodat ook
dat stukje service op de website weer aan
de wandelaars aangeboden kan worden.
Lijkt het je leuk om 2 keer per jaar een
route te controleren en ons eventueel op
een andere manier te helpen bij het in stand
houden van onze mooie Westerwoldse
Wandelroutes, neem dan vrijblijvend
contact op met
info@wandeleninwesterwolde.nl
Als er een plekje vrij komt zullen we je
zeker benaderen.

Sponsorenbijeenkomst.
Op 19 april hebben we bij Camping ‘t
Plathuis in Bourtange onze jaarlijkse
bijeenkomst georganiseerd voor onze
sponsoren, en onder het genot van een
kopje koffie met wat lekkers met elkaar
gesproken over Wandelen in Westerwolde
en hoe we dat het beste samen kunnen
promoten! Het was een geslaagde
bijeenkomst!

Wandelweekend 2016

Nog een maand en dan start de zesde
editie van het Westerwolde
Wandelweekend. Op 25 en 26 juni wordt
het Westerwoldse Veele, Wandel Veele.
We zijn te gast op de locatie van het

Waterschap Hunze en Aa’s in Veele (bij
de Rolinbrug). De werkgroep is nu bezig
om de laatste puntjes op de i te zetten.
Routes, catering, theater en muziek,
parkeren, startlocatie, alles wordt nog een
keer zorgvuldig nagelopen. Alles moet tip
top zijn voor de wandelaars. Er zijn
inmiddels zo’n 700 wandelaars
aangemeld! Wees allen Welkom.

afstand je loopt, doe je Vriescheloo,
Veelerveen, Vlagtwedde en misschien wel
Smeerling aan. Café en zalencentrum Zaal
12 in Vlagtwedde is voor beide routes het
zogenaamde halverwege punt. Een mooie
locatie voor een kop koffie, broodje, enz.

Zaterdagavond 25 juni

Deze 10 kilometer lange avondroute loopt
vanuit Veele via verrassende paden en
paadjes naar Ter Wupping en weer terug
naar Veele.
Een rondje Ter Wupping en meer. Op
verrassende wijze en onder even zo zeer
verrassende begeleiding word je vanaf
18.00 uur op het begin van de route gezet.
Onderweg maak je o.a. kennis met een
visser die “van ’t padje is” en met echte
Westerwoldse onkruudbotter. Onder de
begeleidende klanken van de band van ’t
Knoal is het prettig terugkeren in Veele.
Een nazit met een hapje en drankje, met op
de achtergrond een ondergaande zon
(22.04 uur) is een mooie afsluiting van de
eerste wandeldag.
Zondag 26 juni
De wandeldag. Een 12,5 of 25 km lange
route voert je door het afwisselende
landschap van het noordelijke deel van
Westerwolde. Afhankelijk van welke
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Routes
Evenals voorgaande jaren zijn de routes
weer afwisselend en verrassend. De
precieze route voor zaterdag blijft tot de
start een verrassing. De routes van zondag
plaatsen we half juni op de website.
Blij
Het Westerwolde Wandelweekend, het
Waterschap Hunze en Aa’s en RJJ catering
verwelkomen de deelnemers bij de start
van het Westerwolde Wandelweekend met
een gratis kop koffie of thee. Zo maar,
omdat we blij zijn met onze wandelaars.
We hopen je te mogen ontmoeten tijdens
het Westerwolde Wandelweekend 2016.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van het
Westerwolde Wandelweekend? Volg ons
dan via facebook, twitter, of stuur een
email naar
info@westerwoldewandelweekend.nl en
vermeld bij onderwerp “nieuwsbrief
wandelweekend”. U ontvangt dan onze
nieuwsbrief.

routes Midden: Henk Opheikens
opheikens144@hotmail.com
routes Zuid: Hilda Polée
hildajpolee@online.nl

Nieuwe route:
Er is weer een nieuwe route in
ontwikkeling, nr. 35, ik verklap nog niet te
veel, behalve de naam: route de Barak. Er
wordt druk aan gewerkt om hem in het
najaar te lanceren, dus houd onze
publicaties goed in de gaten.

Organisatie:
Stichting Wandelen in
Westerwolde:
Voorzitter: Jeroen Kuipers
j.kuipers@natuurmonumenten.nl
Secretaris: Ine Bles
ine_b-s@online.nl
Penningmeester : Marten Fokkens
marten.fokkens@gmail.com
Coördinatoren (tevens bestuurslid):
routes Noord: Meeme Sterenborg,
sterbo@hetnet.nl
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De stichting is dé organisatie op het
gebied van wandelen in Westerwolde.
De nu 34 wandelroutes door het mooie
Westerwolde, en informatie over het
Westerwoldepad, zijn op dit moment al
allemaal te vinden op de website:
www.wandeleninwesterwolde.nl

Vragen of opmerkingen?
Mailen naar of bellen met de voorzitter
Jeroen Kuipers,
j.kuipers@natuurmonumenten.nl
telefoon 0599-313243,
met secretariaat Ine Bles,
ine_b-s@online.nl,
of met penningmeester en webmaster
Marten Fokkens
marten.fokkens@gmail.com
Of naar ons algemene email-adres:
info@wandeleninwesterwolde.nl

