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Inleiding
2016, bijna voorbij! Een jaar met weer een
nieuwe route voor Wandelen in
Westerwolde en een zeer geslaagd
Westerwolde Wandelweekend in
samenwerking met het Waterschap in
Veele.

Nieuwe route:
Op 26 oktober j.l. heeft de Stichting
Wandelen in Westerwolde een bijeenkomst
gehouden met het bestuur en de
vrijwilligers in de barak in Sellingerbeetse
(Jipsinghuizen).
Voorzitter Jeroen Kuipers en bestuurslid
Henk Opheikens presenteerden daar de
nieuwe 35-ste wandelroute in Westerwolde
de route De Barak, omdat deze plek een
belangrijke rol speelt in de opzet van deze
wandeling. Na deze presentatie werd een
zeer interessante lezing gegeven door de
heer Jaap Spanninga over de geschiedenis
van het kamp.

35. Een routekaart en routeomschrijving is
daar ook te vinden.
Er zijn twee startpunten mogelijk namelijk
bij de Noordmee en bij de Waalehof.

Oude en Nieuwe vrijwilligers:
Op de vrijwilligersavond t.g.v. de
lancering van de nieuwe route hebben we
tevens afscheid genomen van enkele
vrijwilligers die onze Stichting heel lang
hebben mogen helpen bij ons mooie werk
in Westerwolde, te weten Piet de Looff,
Hessel Westerbeek en Henk Kamstra. Ze
werden op deze avond even extra in het
zonnetje gezet door onze voorzitter en
verblijd met een aardige attentie.

De nieuwe vrijwilligers stellen zich even
aan u voor:

De nieuwe route is te vinden op de website
www.wandeleninwesterwolde.nl als route
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Nieuwe vrijwilligers: Eggo en Marianne
Agterof:
Marianne is geboren in Driebergen (Utr.)
en Eggo in Wedde (Gr.).
We hebben ca 20 jaar in Oudewater
gewoond (nabij de stad Utrecht).

Maar een gebied met weilanden en sloten
was niet echt “ons ding”, hoewel
Oudewater een heel leuk oud stadje is met
historische panden uit de 17e eeuw (een
bezoek waard!). Na mijn pensionering
besloten we om te verhuizen naar een
bosrijke omgeving. We kenden
Westerwolde beide en uiteindelijk zijn we
dus in Sellingen beland (ruim 21 jaar
geleden). We hebben al veel wandelroutes
in Westerwolde gelopen maar ook elders
tijdens vakanties en een aantal jaren
geleden hebben we zelfs het Pieterpad
gelopen. Tevens hebben we een aantal
routes in Ter Apel en omgeving
gecontroleerd a.d.h.v. de beschikbare
beschrijving. Leuk (en gezond) om nu in
onze eigen omgeving routes te controleren!
Nieuwe vrijwilligers: Klaas en Dinie
Sanders:
Wij zijn beide 69 jaar en met pensioen, dus
voldoende tijd om te wandelen. En dat
doen we graag! 10 - 13 km vinden we een
fijne afstand om te doen. Helemaal als je
wandelt in Westerwolde, die wat ons
betreft hoog op de lijst mag staan van de
mooiste plekjes van Nederland.
Klaas en Dinie Sanders uit Stadskanaal.
Nieuwe vrijwilliger: Jan Hazelhoff:
Kort geleden ben ik vrijwilliger geworden
voor Wandelen in Westerwolde en mijn
route is Regio Noord no 1 Lutjeloo
Blijham. Ik heb de route overgenomen van
Piet de Looff.
Mijn naam is Jan Hazelhoff en ik woon in
Blijham, Hoofdweg 5. Mijn vrouw Hilly
en ik houden erg van wandelen en dan
speciaal Nordic Walking. Wij vinden dat
een prettige manier van lopen. Voor je
gevoel loop je rechterop en je hebt er een
flinke pas in. Daar houden wij wel van.
Wij lopen graag in de omgeving van
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Blijham of Wedderbergen. Ook omgeving
Sellingen, Ter Borg en Laudermarke heeft
onze voorkeur. Wanneer we met vakantie
zijn, dan wordt er altijd 1 of 2 dagen
gewandeld. Enige jaren terug hebben wij
een gedeelte van het Pieterpad gelopen.
Wij zijn gekomen tot de Rijn. Daar is mijn
vrouw gevallen en heeft zich lelijk bezeerd
aan hand en knie, zodat het lopen van wat
langere afstanden niet meer gaat.
Ik hoop dat ik een steentje kan bijdragen
aan het Wandelen in Westerwolde
Met vriendelijke groeten Jan Hazelhoff.
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. Op dit moment is er nog
een vrijwilliger nodig voor de route in
Oudeschans en een in Bourtange.

GPX-routes, een bijdrage van onze
GPX-man Harry Zuur:
Verdwaald:
Al weer een hele tijd geleden gingen we
wandelen in de buurt van Gieten. We
hadden ergens gelezen dat er daar een
mooie boswandeling zou zijn. Het was een
route met gekleurde paaltjes van Staats
BosBeheer. Het was inderdaad een leuke
route. We waren op tijd begonnen en
hadden berekend dat we ongeveer drie uur
over de route zouden doen. Totdat we op
een gegeven moment wat paaltjes gingen
missen. We hebben nog wel gezocht, soms
ligt er nog weleens een paaltje aan de kant
van de weg. Maar ook die vonden we niet.
We waren op dat moment midden in het

bos en begonnen echt te dwalen. We
probeerden de rand van het bos te bereiken
maar ook dat lukte niet. Het begon al
schemerig te worden en dat gaf zeker geen
prettig gevoel. Op een gegeven moment,
na flink wat heen en weer wandelen, zagen
we koeien staan en strorollen. Die
herkenden we van de heenweg en toen
wisten we dat we weer in de buurt van het
vertrekpunt en dus de
auto waren. Wat een
opluchting! Vanaf
toen stond een GPSapparaat op mijn
verlanglijstje. Een
tip voor een
verjaarscadeau was geboren. Sinds die tijd
hebben we meestal een GPS bij ons. Ook
al klopt de route niet helemaal, met een
GPS heb je een kaart van de omgeving en
lukt het om de route weer op te pakken.
Wat wel heel belangrijk is natuurlijk is dat
je een volle batterij bij je hebt. Zelf wandel
ik met een GPS. Dat heeft mijn voorkeur.
Een Smartphone kan ook maar is
gevoeliger voor regen en sneller leeg.
Eigenlijk moet je helemaal geen telefoon
mee willen hebben als je wandelt. Maar ja
het is allang niet alleen een telefoon meer.
Je kunt foto’s maken en o.a. planten-,
bomen- en paddenstoel-namen er mee
opzoeken. Op dit moment werken we bij
“Wandelen in Westerwolde” weer aan de
actuele routes voor de GPS en Smartphone.
Wanneer je op het internet “wandelen met
GPX track op Iphone” intypt krijg je veel
informatie hoe je een GPX track op je
telefoon kunt zetten. Deze info is ook voor
Androïd toestellen. Een gratis app (met
advertenties) die goed werkt is GPX
Viewer, er zijn ook betaalde apps, die iets
meer mogelijkheden bieden.
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Kom je er niet uit dan mag je altijd contact
met me opnemen, mogelijk komen we er
samen uit: harryzuur@outlook.com of
info@wandeleninwesterwolde.nl
Naschrift redactie: Inmiddels staan er al
weer 19 routes op de website in GPS, met
bijgevoegd symbooltje, met dank aan
Harry Zuur.

Wandelweekend 2017

We zijn al weer druk bezig met het
brainstormen over het Westerwolde
Wandelweekend in 2017. Er borrelen leuke
ideeën op, en het belooft weer een groots
spektakel te worden, dus houd vooral de
website goed in de gaten.

Nieuwe voorzitter:
Vlak voor het ter perse gaan van deze
Nieuwsbrief bereikte ons het nieuws dat
onze voorzitter, Jeroen Kuipers, een
opvolger heeft gevonden, hij was er al
even naar op zoek!
Hij heeft Jelka Vale, boswachter van
Staatsbosbeheer, bereid gevonden om zijn
taken, die hij al vele jaren met grote
toewijding voor Wandelen in Westerwolde
uitvoerde, over te nemen met ingang van: 1
april 2017. Gelukkig kunnen we hem wel
behouden als bestuurslid! Uiteraard zullen
we op gepaste wijze van onze voorzitter
afscheid nemen, en zal hij zorgen voor een
goede overdracht.
In de volgende nieuwsbrief zal Jelka zich
wat uitgebreider voorstellen.

Rest mij u
namens het
bestuur
een goede
Feestmaand toe te wensen en alvast alle
goeds voor het Nieuwe Jaar 2017! Dat het
vooral weer een mooi wandeljaar mag
worden!
Ine Bles

Coördinatoren (tevens bestuurslid):
routes Noord: Meeme Sterenborg,
sterbo@hetnet.nl
routes Midden: Henk Opheikens
opheikens144@live.nl
routes Zuid: Hilda Polée
hildajpolee@online.nl
De stichting is dé organisatie op het
gebied van wandelen in Westerwolde.
De nu 35 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?
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
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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

