Wandelen in Westerwolde
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Inleiding
Mei 2018: Het wandelweekend staat weer
voor de deur. In de afgelopen periode zijn
we supporter van Westerwolde Cittaslow
geworden en hebben we voor ons
Wandelweekend een gift van de Rabobank
mogen ontvangen, hierover leest u in deze
Nieuwsbrief. De tweede Wandelboom is
geplaatst, en we hopen dat het Beleefpad
dit jaar zijn beslag zal krijgen. En onze
vrijwilliger van het eerste uur, Meeme
Sterenborg, heeft een lintje gekregen!

en bovendien draagt hij al jaren zorg voor
onze mooie Wandelen in Westerwolde
bankjes! Vanaf het eerste uur is hij
betrokken geweest bij het tot stand komen
van heel veel van onze routes, voorlopig
kunnen we hem nog niet missen, Meeme
van harte gefeliciteerd!

Wandelweekend 2018

Lintje voor Meeme!
Het Westerwolde Wandelweekend wordt
dit jaar gehouden op zaterdag 23 juni en
zondag 24 juni. Net als vorig jaar op
zaterdagavond een belevenisroute van 10
km en op zondag wandelroutes van 12,5 en
25 km. Meer hierover leest u in de
nieuwsbrief van het Westerwolde
Wandelweekend.
Er zijn op dit moment al ruim 400
deelnemers, en u kunt zich nog aanmelden
tot 1 juni!

Sponsoren:
Op 26 april kreeg ons bestuurslid en
coördinator routes Noord, Meeme
Sterenborg, een lintje, o.a. voor zijn
vrijwilligerswerk bij Stichting Wandelen in
Westerwolde, Meeme werd benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Meeme verzorgt de routes Noord op een
geweldige manier, met zijn vrijwilligers,
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Vanwege te weinig aanmeldingen heeft er
dit voorjaar geen sponsorenbijeenkomst
plaats gevonden, jammer, maar het is niet
anders. We hopen door onze sponsoren o.a.
veelvuldig te noemen en hun activiteiten te
delen op onze Facebookpagina, dat de
contacten goed blijven en wie weet gaat
het volgend jaar weer lukken! Enkele
sponsoren hebben ons verlaten, o.a.

doordat zij bijv. hun bedrijf beëindigden,
maar afgelopen jaar zijn er ook weer
enkele nieuwe sponsoren bijgekomen.
Is uw onderneming in de buurt van een van
onze routes, stuurt u een mailtje als u ook
sponsor wilt worden van Stichting
Wandelen in Westerwolde. Voor 100 euro
per jaar krijgt u enorm veel publiciteit voor
uw onderneming en helpt u onze Stichting
en daarmee onze vrijwilligers om de routes
goed te onderhouden en bijv. het
Westerwolde Wandelweekend jaarlijks
goed te organiseren.

RABO Clubkas Campagne
Wat was het een geweldige avond, dinsdag
6 maart. De finale van

de Rabobank Clubkas Campagne.
Veel verenigingen en stichtingen werden
verblijd met een mooi bedrag! Ook de
Stichting Wandelen in Westerwolde was
blij verrast. Met maar liefst
€ 637,62 keerden wij huiswaarts. We
willen alle leden van de Rabobank die op
Wandelen in Westerwolde gestemd hebben
natuurlijk van harte bedanken!

Pubquiz Westerwolde
Een team van vrijwilligers van Wandelen
in Westerwolde deed op donderdag 15
maart mee aan de Groninger Pubquiz, in
Ter Apel in het kader van de Grunneger
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Weeke, te weten o.a. Henk Opheikens en
Eika Kuiper.

Cittaslow Westerwolde
Op dinsdag 24 april mochten we als
Stichting Wandelen in Westerwolde de
Oorkonde in ontvangst nemen van
Cittaslow Westerwolde na in een pitch de
hoogtepunten van WIW voor het voetlicht
te brengen!

Comité van Advies
Het Comité van Advies is met het
Dagelijks Bestuur om tafel gegaan; Seine
Lok heeft het stokje overgedragen aan de
nieuwe wethouder van de gemeente
Westerwolde: Giny Luth. We bedanken
Seine ook langs deze weg voor zijn
jarenlange trouw en betrokkenheid bij onze
Stichting en verwachten zeker dat Giny
Luth onze belangen ook goed zal
behartigen in de nieuwe gemeente
Westerwolde. Verder is het Comité zeer
betrokken bij alles wat bij onze Stichting
leeft, dus het was een plezierige
bijeenkomst.

Beleefpad en Wandelboom
De tweede Wandelboom is geplaatst bij de
nieuwe P in Smeerling:

Route Zuid: Hilda Polée
hildajpolee@online.nl
De stichting is dé organisatie op het gebied
van wandelen in Westerwolde.
De 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

Te zijner tijd bij de verdere invulling van
het Beleefpad zal er verder aandacht aan
besteed worden. Op dit moment is het
wachten nog op de nodige vergunningen,
een werkgroep onder aanvoering van
Jeroen Kuipers is hier drukdoende mee.
Rest mij u namens het bestuur een
prachtig Westerwolde Wandelweekend toe
te wensen en daarna een mooie zomer!
Ine Bles

Organisatie:
Stichting Wandelen in
Westerwolde:
Voorzitter: Jelka Vale
j.vale@staatsbosbeheer.nl
Secretaris: Ine Bles
Inebless56@gmail.com
Penningmeester : Marten Fokkens
marten.fokkens@gmail.com
Coördinatoren (tevens bestuurslid):
Routes Noord: Meeme Sterenborg,
sterbo@hetnet.nl
Routes Midden: Henk Opheikens
opheikens144@live.nl
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Vragen of opmerkingen?
Mailen naar of bellen met de voorzitter
Jelka Vale
j.vale@staatsbosbeheer.nl
telefoon: 0599 320422
met secretariaat Ine Bles,
inebless56@gmail.com
of met penningmeester en webmaster
Marten Fokkens
marten.fokkens@gmail.com
Of naar ons algemene email-adres:
info@wandeleninwesterwolde.nl

