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Inleiding
Oktober 2018: Herfst, een mooi seizoen
om onze wandelroutes te lopen, natuurlijk
wel rekening houden met eventuele natte
paden, en vallend blad, maar dat hoort bij
de herfst! In deze nieuwsbrief memoreren
we nog even het Wandelweekend en staan
we stil bij de het Beleefpad, het lijkt er nu
toch echt van te gaan komen! De
vrijwilligers worden door hun
coördinatoren binnenkort uitgenodigd voor
een wandeling met een kopje koffie.

het landschap genoten. Daarnaast konden
ze op zaterdagavond kennis maken met
bijzondere figuren, zoals de troubadour
Hans van der Lijke. Ook Toneelvereniging
VIP liet haar kunsten zien. Er was muziek
onderweg door leerlingen van de
Driesprong uit Vriescheloo en wandelaars
konden kennismaken met slakkenslijm.

Wandelweekend 2018

Afgelopen juni mochten we ruim 800
wandelaars verwelkomen tijdens het
Westerwolde Wandelweekend. Dit jaar
was de omgeving van Wedde het decor
voor dit evenement. Zaterdagavond stond
de beleefroute van 10 km op het
programma. De wandelaars, uit het hele
land, liepen door de natuurgebieden De
Gaast en de Hoorndermeeden. Zondag kon
gekozen worden uit 12,5 km of 25 km.
Deze routes gingen door Ter Wupping en
Smeerling. Het thema dit jaar was
Cittaslow, stapsgewijs het goede leven
ontdekken.
En dat is absoluut goed gelukt. De
wandelaars hebben van de omgeving en
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Ook IVN deed mee en liet samen met
Staatsbosbeheer de wandelaars
kennismaken met al wat groeit en bloeit.
De zondag was een dag waarop gewoon,
lekker rustig, gewandeld kan worden. Op
deze dag werd genoten van het prachtige
en afwisselende landschap waar je
doorheen loopt. Halverwege de routes was
een rustpunt ingericht. Voor de 25 km
route was dat de Gasterij in Smeerling. De
12,5 km wandelaars hadden een
rustmoment bij de uitkijktoren in Ter
Wupping.
Elk vierde weekend van juni wordt dit
evenement georganiseerd door Stichting
Wandelen in Westerwolde. Volgend jaar
op 22 en 23 juni 2019. Wie weet tot dan!

Beleefpad.
Vers van de pers:
Op woensdag 3 oktober werden eindelijk
de handtekeningen gezet onder de
Projectovereenkomst Beleefpad Smeerling
tussen Natuurmonumenten en Stichting
Wandelen in Westerwolde. Nu kunnen
daadwerkelijk de vergunningen worden
aangevraagd en kan het project ten uitvoer
worden gebracht.

voorjaar doen. Het leek ons een goed
alternatief als de coördinatoren met de
vrijwilligers in hun eigen regio een
wandeling gaan maken en onderweg
genieten van een kopje koffie of iets
dergelijks. Zo kunnen ze ervaringen
uitwisselen en zo nodig hun coördinator in
een persoonlijk gesprek attenderen op wat
er aan een route verbeterd kan worden. We
hopen dat veel vrijwilligers mee zullen
doen. En volgend voorjaar volgt er weer
een algemene bijeenkomst. Regio Midden
is al op pad geweest, de vrijwilligers
hebben samen koffie gedronken, een
wandeling gemaakt naar de
Koepelboerderij in Onstwedde en daarna
nog even nagepraat bij een van de
vrijwilligers thuis met een hapje en
drankje, dat was heel geslaagd! en er was
een leuke opkomst.

Uiteraard blijven we u op de hoogte
houden van de voortgang van het project,
houd hiervoor ook onze Facebook-pagina
in de gaten.

Vrijwilligers!
Waar zouden we zijn zonder onze trouwe
vrijwilligers? Zij zijn heel belangrijk voor
ons, want ze controleren immers de routes
en geven aan wat er zo nodig veranderd,
verbeterd, aangepast moet worden. Soms
kan dat snel door een waarschuwing op de
website te plaatsen, soms is er overleg
nodig met andere instanties en duurt het
daarom wat langer. Maar vaak begint het
proces wel bij de vrijwilliger. Meestal
proberen we dan ook elk jaar een
bijeenkomst te organiseren waarbij de
vrijwilligers in het zonnetje gezet worden.
We willen dit deze keer graag in het
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Sponsoren.
Voor enkele routes zijn we nog op zoek
naar sponsoren. U kunt zich aanmelden via
het email-adres en krijgt dan alle
informatie opgestuurd.

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.

Ander nieuws.
Inmiddels zijn sommige van onze bankjes
helaas toch wat aan het slijten. We gaan dit
inventariseren en hopen een subsidiepotje
aan te kunnen spreken voor het opknappen
dan wel vervangen van bankjes.
Rest mij u namens het bestuur een mooie
warme herfst toe te wensen!
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
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Coördinatoren (tevens bestuurslid):
Routes Noord: Meeme Sterenborg,
sterbo@hetnet.nl
Routes Midden: Henk Opheikens
opheikens144@live.nl
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

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

