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Jaarverslag

voorwoord

Met veel genoegen presenteer ik u ons jaarverslag 2017. Het bestuur kijkt terug op een goed gevuld jaar van veel
activiteiten en prettige contacten met bestaande en nieuwe relaties. Zelf heb ik vanwege blijde omstandigheden het
jaar maar voor de helft mee mogen maken, maar in die tijd heeft het bestuur ervoor gezorgd dat alle geplande zaken
doorgang konden vinden.
We kijken graag even met u terug, wat is er allemaal voorbij gekomen, waar hebben we een grote rol in gespeeld, en
hoe gaan we het komend jaar weer door met het zorgdragen voor onze prachtige wandelroutes in het mooie
Westerwolde. Een aantal antwoorden hierop treft u aan in dit jaarverslag.
Sommige onderwerpen komen we in een later stadium op terug.
Trots ben ik, onderdeel te mogen zijn van onze enthousiaste club vrijwilligers, die routes controleren, zitting hebben in
het bestuur of een werkgroep.
Fijn dat we onze oud-voorzitter Jeroen Kuipers voorlopig nog even aan ons weten te binden als bestuurslid, zeker ook
in verband met het Beleefpad. En ook Edo Jans heeft het afgelopen jaar, weliswaar voor het laatst, nog een belangrijke
rol gespeeld bij het Westerwolde Wandelweekend, hij draagt nu het stokje over aan Willeke Bergman, maar blijft net
als Jeroen nog even betrokken bij het project Beleefpad.
Dankbaar ben ik voor de ondersteuning van onze trouwe groep sponsoren, de goede contacten met wandelaars,
terreinbeheerders, overheden, inwoners en organisaties. Mede dankzij hun zijn wij in staat onze routes te controleren,
te verbeteren en te promoten.
Het is duidelijk dat Wandelen in Westerwolde en het belang dit met elkaar overeind te houden, door velen als
belangrijk wordt gezien. Wandelen in Westerwolde is een gezonde en mooie beleving!
Het is en blijft onze ambitie om in samenwerking de schouders te blijven zetten onder één van de mooiste
wandelgebieden van Nederland!
2018 wordt voor mij een jaar waarin ik me nog meer zal laten zien bij Wandelen in Westerwolde,
Ik ontmoet u daarbij graag op onze wandelpaden!
Jelka Vale
Voorzitter
Stichting Wandelen in Westerwolde
Wandelpad:
Een wandelpad is een pad of route bedoeld om te bewandelen.
Wandelroutes of wandelpaden met een recreatief oogmerk lopen zo veel
mogelijk over onverharde paden, alleen waar het niet anders kan wordt
gebruikgemaakt van fietspaden of asfaltwegen. Bron: Wikipedia.
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Onze routes hebben het afgelopen jaar weinig wijzigingen ondergaan, uiteraard werden ze gecontroleerd, en waar
nodig bijgehouden. Soms werd er een stukje veranderd, altijd met een melding ervan op de website.
We zijn blij met kritische wandelaars die ons via de website ook laten weten als een route onduidelijkheden bevat,
zodat wij er mee aan de slag kunnen.
Steeds meer van onze routes zijn inmiddels ook beschikbaar als GPX, en zo te downloaden op je smartphone.
Daardoor kun je als je denkt een aanwijzing gemist te hebben, altijd even checken, of je nog goed zit, of hoe je
weer goed op de route kunt komen. Het streven is dat in 2018 alle routes beschikbaar zijn in GPX.

Westerwolds volkslied
Ik ken een schoon en lief'lijk land,
Met schoone bossen rijk getooid;
Natuur heeft daar met milde hand
Haar schoonhêen in het rond gestrooid.
Daar vormen eiken, forsch en stout
Een kerk van ongekloven hout,
Ja, daar alleen, ja, daar alleen }
Kan men die tempel binnentreên. } 2x

routes

In de regio Zuid worden bij een aantal routes nog enkele aanpassingen gedaan of een betere beschrijving ofwel
bordjes langs de routes geplaatst daar waar er verwarring kan ontstaan.
Ø Route 34, De Roege Baarg heeft een kleine aanpassing ondergaan, waardoor de route mooier geworden is.
Ø Route 3, Driestromenland, er is een alternatief bij punt 7 op de website gezet.
Andere routes hebben soms kleine aanpassingen, verbeteringen ondergaan.

Westerwolds volkslied uit 1890, strofe 1.
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We waren dit jaar aanwezig op de Grunneger Weeke in maart 2017, in het gemeentehuis Sellingen, waar we veel
aanloop genoten.

activiteiten

Op 24 en 25 juni 2017 heeft de zesde editie van het Westerwolde Wandelweekend plaats gevonden. Meer dan 800
deelnemers hebben twee dagen lang genoten van de omgeving, de mooie routes en de gastvrijheid van Westerwolde.
Opnieuw was Waterschap Hunze en Aa’s onze partner. We hopen dat we de samenwerking in de komende jaren kunnen
continueren. Stichting Promotie Westerwolde heeft ons weer fantastisch ondersteund bij de promotie. De werkgroep
heeft wederom een geweldig wandelevenement neergezet, met leuke activiteiten en mooie routes. Het weer werkte
deze keer goed mee, en er waren heerlijke Oeleballen!
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IJzeren Wandelbomen
De tweede wandelboom wordt in 2018 in de nabijheid van Smeerling geplaatst. WiW is bedenker en initiator van de
wandelbomen. Voor beide wandelbomen wordt een duurzamere oplossing bedacht voor het bevestigen van de voetjes.

projecten

Beleefpad
De basis van het beleefpad Smeerling, een betonpad, is reeds gerealiseerd. Inmiddels lopen de bedragen voor de
financiering van de inrichting van het pad binnen. De ideeën voor de inrichting met voorzieningen speciaal voor
bezoekers met een bewegings- of visuele beperking hebben ook vaste vorm gekregen, te weten: infopanelen,
brailleschilden, rolstoelpicknickplaats enz. en wachten op realisatie in 2018. WiW is bedenker, initiatiefnemer, aanjager
en deels initiator van het beleefpad.
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Er zijn ruim 30 vrijwilligers verbonden aan WiW. Zij zetten zich belangeloos in om de wandelroutes te controleren,
routes te promoten, bestuursfuncties te vervullen, activiteiten te begeleiden, enz.
In 2017 hebben we hetzelfde aantal vrijwilligers behouden.

Ook werd op die avond officieel de voorzittershamer overgedragen door de oude voorzitter Jeroen Kuipers aan de
nieuwe voorzitter Jelka Vale.

Ik ken een schoon en lief'lijk land,
Het is niet groot, het is niet klein,
Daar stroomt de Aa langs vrucht'bre rand:
Een zilverdraad door groen satijn.
Daar wordt door zuinigheid met vlijt
De levenstaak volbracht, gewijd,
O, daar alleen, ja, daar alleen }
Kan men Oud-Saksisch erf betreen. } 2x

vrijwilligers

Op de jaarlijkse vrijwilligersavond, deze keer in november, werd een presentatie gehouden over 7 jaar Westerwolde
Wandelweekend, met een royale fotopresentatie van al die jaren. Hilda en Ine praatten de jaren aan elkaar en gaven
zo een beeld van wat er in die jaren georganiseerd is en vooral hoe het Wandelweekend uitgegroeid is tot een niet
meer weg te denken evenement in het Westerwoldse!

Westerwolds volkslied uit 1890, strofe 2
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Het bestuur is in 2017 zes keer in vergadering bijeen geweest om lopende zaken te bespreken. Lopende zaken variëren
van het organiseren van activiteiten voor zowel de wandelaars als de vrijwilligers, het werven van sponsoren, het
bedenken van acties en activiteiten die het wandelen promoten, het onderhouden van de contacten met organisaties,
ondernemers en gemeenten.
Met het Comité van Advies is 1 keer vergaderd.

Adviseurs: Dick Heesterbeek, Edo Jans.
Comité van Advies: Seine Lok, Klaas Spekken, Ina Velthuis, Edo Jans, Dick Heesterbeek. Edo Jans heeft in dit jaar
afscheid genomen van het Comité van Advies, wij danken hem ook langs deze weg voor al zijn inspirerende adviezen,
en grote inbreng in de vele projecten die hij voor WIW heeft aangestuurd.
Wandelen,
Dagelijks minstens een half uurtje lopen, daar kan geen pil
tegenop. Hart en longen worden er sterker van, je geheugen
wordt beter. En het is heel goed voor je humeur. Zeker als je
altijd met iemand samenloopt.
Wandelen is goed voor alles. Je hart, bloedvaten, bloeddruk,
cholesterol, botten en spieren, gewicht en geheugen, ze gaan er
allemaal op vooruit. En niet te vergeten: je humeur wordt er
beter van. En dat allemaal door heel simpel elke dag minstens
een half uur te lopen.

bestuur

Het bestuur: voorzitter Jelka Vale, secretaris Ine Bles, penningmeester Marten Fokkens, leden: Meeme Sterenborg,
Henk Opheikens, Hilda Polée, Jeroen Kuipers.

Bron: Gezondheidsnet.
ib
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Onze sponsoren zijn ondernemers die zich verbinden aan een route en het gedachtegoed van onze stichting helpen
uitdragen. Hun bijdrages worden ingezet om de doelstellingen van de stichting mogelijk te maken. Sponsoren worden
op de website genoemd en kunnen met ondersteuning van WiW wandelactiviteiten ontplooien.

De sponsorcommissie wordt gevormd door drie bestuursleden, zijnde de coördinatoren van de drie regio’s. Zij
onderhouden in samenspraak met de overige bestuursleden de contacten en contracten met de sponsoren.
De jaarlijkse sponsoren bijeenkomst heeft plaatsgevonden in april bij een van de sponsoren.

Ik ken een schoon en lief'lijk land,
Daar woont een volk van oude stam
Met helder hoofd en nijv're hand,
Naar buiten stroef, in 't buigen stram;
Daar leeft der ouden saksen faam
Nog voort in volksaard, taal en naam,
O, daar alleen, ja, daar alleen }
Vloeit stil en werkzaam leven heen } 2x

sponsoren

27 sponsoren hebben zich in totaal aan 23 routes verbonden. Voor 12 routes wordt nog een sponsor gezocht. In het
afgelopen jaar zijn enkele sponsoren afgehaakt, maar er zijn ook weer nieuwe sponsoren geworven.

Westerwolds Volkslied, 1890, strofe 3
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WiW is zeer actief op facebook en twitter. De facebookpagina van het Westerwolde Wandelweekend is samengevoegd
met die van WiW. Het wandelweekend heeft wel zijn eigen twitteraccount. De pagina wordt uitstekend bezocht, geliket
en gedeeld!
In de loop van 2017 is de website van WiW op de site van westerwolde.groningen.nl nog meer verfraaid, de kaart van
de route is nu al op de routepagina te zien. Uiteraard kun je er alle routes op vinden en ook de informatie over het
Wandelweekend en het Westerwoldepad. https://westerwolde.groningen.nl/zien-doenbeleven/wandelen/wandelroutes en https://westerwolde.groningen.nl/zien-doen-beleven/wandelen/
Daarnaast is er nog een website actief voor de Stichting Wandelen in Westerwolde:
http://stichtingwandeleninwesterwolde.nl Hierop staat informatie te vinden over de samenstelling van het bestuur, de
vrijwilligers en aanverwante zaken.
In de promotie is Stichting Promotie Westerwolde een belangrijke partner geweest. SPW heeft o.a. met een
advertentiecampagne het Westerwolde Wandelweekend ondersteund.

Info-adressen:
info@wandeleninwesterwolde.nl
info@westerwoldewandelweekend.nl

WandeleninWesterwolde

@wandelwesterw
@wandelweekend

communicatie

In mei is er een uitgebreide nieuwsbrief verschenen. Deze is verzonden naar de vrijwilligers, sponsoren en relaties,
waaronder pers en gemeentes. Daarnaast verschenen er regelmatig nieuwsbrieven over het Westerwolde
Wandelweekend, die ook via facebook gedeeld werden. Van het Wandelweekend werd ook een verslag rondgestuurd.
In het tijdschrift van IVN: Natuurrijk, verscheen een bijdrage van Ine Bles, over WiW en een van onze routes.
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Wandelen in Westerwolde
Secretariaat: Ine Bles
Waterschapsweg 39
9585PD Vledderveen
Email: info@wandeleninwesterwolde.nl

waarvan akte

Westerwolde, daar waar
Nederland is ontstaan. Een
charmant gebied met een unieke
historie en prachtige,
oorspronkelijke natuur. Begin hier
uw ontdekkingstocht!
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