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Inleiding
Onze derde en laatste nieuwsbrief in 2015!
Hierin leest u over het Wandelweekend
Nieuwe Stijl, nieuws over de IJzeren
wandelboom en het Beleefpad.
Het bestuur wenst u veel leesplezier!

Wandelweekend 2016

Routes:
Zaterdag: een avondroute van 10 km. Met
activiteiten op de startplek.
Zondag: 2 routes, een van 12,5 km, en een
van 25 km. Startplek Veele, onderweg
activiteiten, leuke doorloopjes en
doorkijkjes, we zijn er druk mee bezig.
Opgave: kan vanaf 1 februari 2016, via de
website:
www.westerwoldewandelweekend.nl , die
dan te vinden zal zijn onder de site van
www.westerwolde.groningen.nl
Dus houd vooral de informatie hierover in
de gaten.

Het Westerwolde Wandelweekend Nieuwe
Stijl:

Ja, het gait deur!!
Na uitvoerig beraad hebben we besloten
dat Westerwolde niet meer zonder het
Wandelweekend kan in het laatste
weekend van Juni!
Westerwolde Wandelweekend; een
weekend lang struinen door één van de
mooiste wandelgebieden van Nederland.
Weliswaar in een enigszins afgeslankte
uitvoering, maar zeker is dat het doorgaat!
Organisatie: Wandelen in Westerwolde
Wanneer: Het weekend van 25 en 26 juni
wordt er weer een Westerwolde
Wandelweekend gehouden.
Startplaats: Veele, het
Waterschapsgebouw! Want water is het
thema van dit Wandelweekend!
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Kosten:
Wordt nog bekend gemaakt.
Natuurlijk hopen we dat we veel
wandelaars mogen begroeten, en ook dat
we een aantal vrijwilligers kunnen
mobiliseren om ons te helpen ook dit
Wandelweekend weer tot een groot succes
te maken!

De IJzeren Wandelboom:

Ondertussen hebben we bijna € 15.000,=
aan toezeggingen binnen. Met deze eerste
toezeggingen gaan we aan de slag met de
eerste twee beleefpunten.
Tekeningen en begrotingen worden
gemaakt en
offertes worden
opgevraagd. Als
er meer
financiële
middelen

Tijdens een vrijwilligersbijeenkomst
konden we het resultaat van de IJzeren
wandelboom met eigen ogen aanschouwen,
inclusief de voetjes die erin gehangen zijn.
De tweede IJzeren Wandelboom wordt
geplaatst in Smeerling. In de loop van dit
jaar wordt de bestaande parkeerplaats aan
de Eemboerveldweg gerenoveerd. De
IJzeren Wandelboom krijgt hier een plaats.
Er zal dan een feestelijke onthulling plaats
vinden.
De parkeerplaats wordt één van de routestartpunten in Smeerling. Ook het
beleefpad sluit aan op deze parkeerplaats.

Het Beleefpad
Het betonpad ligt er. Tussen de parkeerplaats in Smeerling en de parkeer-plaats
aan de Eemboerveld-weg ligt een
fantastisch pad met een breedte van 1,5
meter. Vanaf beide parkeerplaatsen
kunnen o.a. rolstoelgebruikers er al gebruik
van maken. Nu is het zaak dat o.a. de
beleefpunten en het aangepaste meubilair
worden gerealiseerd en geplaatst. De
fondsen-werving hiervoor is in volle gang.
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beschikbaar
komen dan
kunnen we
t.z.t. meer
beleefpunten
realiseren.
Wandelen in
Westerwolde werkt bij het realiseren van
het beleefpad samen met
Natuurmonumenten.

Op naar 2016:
We staan al weer op de drempel van een
Nieuw Jaar, waarin we hopen onze 35ste
route te kunnen presenteren! En een Jaar
waarin we, zo hopen wij, veel wandelaars
op onze routes zullen ontmoeten, die ons
via ons info-adres of via Facebook laten
weten hoe mooi ze Westerwolde vinden.
En natuurlijk kunnen ze
ook met hun opmerkingen
altijd bij ons terecht!
We willen alle
wandelaars, en ook al
onze vrijwilligers en
sponsoren alle goeds voor
2016 toewensen!

Organisatie:
De 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
routes Midden: Henk Opheikens
opheikens144@hotmail.com
routes Zuid: Hilda Polée
hildajpolee@online.nl
De stichting is dé organisatie op het
gebied van wandelen in Westerwolde.
De nu nog 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
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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

https://www.facebook.com/WandeleninWest
erwolde

https://www.twitter.com/wandelenwesterw

