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Jaarverslag

Graag tot ziens op een van onze wandelpaden.
Jelka Vale
VoorziKer
S4ch4ng Wandelen in Westerwolde

Westerwolde is een streek in Oost-Groningen rondom de rivieren de RuitenAa, de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa. De streek heeft veel historie en
wordt voor het eerst vermeld in de negende eeuw als 'Westerwalde'. De
uitgang ‘wolde /walde’ geeft aan dat het oorspronkelijk een uitgestrekt, niet
geëxploiteerd bos of wildernis was. Het gebied was vroeger een
‘heerlijkheid’, het territorium van een landheer die in dit gebied de ‘heerlijke
rechten’ uitoefende.

voorwoord

Zo aan het begin van een nieuw jaar, is het al4jd leuk (en zinvol) om eens rus4g terug te blikken op het afgelopen jaar. Want
als je er even goed bij s4l staat, dan realiseer je je pas hoeveel er gebeurd is. In de natuur hadden we te maken met een hele
koude winter, gevolgd door een lange, droge zomer.
Voor ons als bestuur was 2018 weer een goed gevuld jaar. Dankzij al onze enthousiaste vrijwilligers hebben we in 2018 het
wandelnetwerk in Westerwolde weer op niveau kunnen houden.
Ook hebben we mooie ac4viteiten georganiseerd.
Met trots presenteer ik u dan ook ons jaarverslag, waarin we s4l staan bij alle mooie gebeurtenissen van afgelopen jaar.
Onze trouwe groep sponsoren ben ik zeer dankbaar voor hun ondersteuning.
Maar ook dankzij de goede contacten met de wandelaars, terreinbeheerders, overheden, inwoners en organisa4es was 2018
weer een mooi wandeljaar voor Westerwolde, waarin wij o.a. onze routes konden controleren, verbeteren en promoten.
Ik ben trots en dankbaar voor al deze mooie samenwerkingen en de energie die daaruit voortvloeit.
Het is en blijJ onze ambi4e om in samenwerking de schouders te blijven zeKen onder een van de mooiste wandelgebieden
van Nederland: Westerwolde!
Voor mij, en ons als bestuur, staat 2019 in het teken van het realiseren van het Beleefpad, zodat Westerwolde ‘beleeRaar’
wordt voor iedereen. En natuurlijk kunt u van ons weer een prach4g Westerwolde Wandelweekend verwachten in juni!
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Alle routes zijn in 2018 gecontroleerd door de vrijwilligers.
Er zijn op sommige routes wijzigingen aangebracht, ter verfraaiing
of omdat het op grond van wijzigingen in het landschap beter
paste.
Voor sommige routes geldt dat er nog aanpassingen moeten
komen, dit wordt door vrijwilligers en coördinatoren zorgvuldig
nagegaan; op de website staat steeds de laatste wijziging vermeld.

Tekst: Alex Vissering

routes

RegelmaEg komen er ook opmerkingen van wandelaars binnen via
de website of Facebook waar dan naar gekeken wordt en zo nodig
wordt de route dan aangepast; wij zijn blij met de kriEsche en
opbouwende kriEek van onze wandelaars.

“ Westerwolle, Westerwolle, doe bist t mooiste
Wa’k mie aal dij joaren kon winsen
Mit dien aigen volk hest kerakter zoast mout
T Haart op t goie stee, de Roeten Aa is dien blout
Binnen de wolken gries en graauw
Din bist doe nog gruin en gold
As de zunne op die schient
Din liekt tied gries en old”

2

Op 23 en 24 juni 2018 heeft de achtste editie van het Westerwolde
Wandelweekend plaats gevonden. We mochten ruim 800 wandelaars
verwelkomen. Dit jaar was de omgeving van Wedde het decor voor dit
evenement. Zaterdagavond stond de beleefroute van 10 km op het
programma. De wandelaars 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.

ac#viteiten

Op 24 april kreeg Wandelen in Westerwolde de oorkonde voor het
Supporterschap Cittaslow uitgereikt door de burgemeester van
Westerwolde tijdens een bijeenkomst in Gasterij Natuurlijk Smeerling
na een pitch van Ine Bles.
Op 15 september is er meegewerkt aan het Cittaslow Voedfestival.
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Pronkjewailpad:
Wandelen in Westerwolde werkt mee aan de totstandkoming van het
Pronkjewailpad, regio Zuid, de routes zijn in principe beschikbaar voor
het pad en diverse bestuursleden hebben hun medewerking verleend.

De tweede wandelboom is in 2018 in de nabijheid van Smeerling
geplaatst. WiW is bedenker en ini>ator van de wandelbomen. Voor
beide wandelbomen wordt een duurzamere oplossing bedacht voor het
beves>gen van de voetjes.
Beleefpad
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.
De basis van het beleefpad Smeerling, een betonpad, is reeds
gerealiseerd. 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 2019. WiW is bedenker, initiatiefnemer, aanjager en deels initiator
van het Beleefpad.

projecten

IJzeren Wandelbomen
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Er zijn ruim 30 vrijwilligers verbonden aan WiW. Zij ze9en zich belangeloos in
om de wandelroutes te controleren, routes te promoten, bestuursfunc@es te
vervullen, ac@viteiten te begeleiden, enz.
In 2018 hebben we hetzelfde aantal vrijwilligers behouden.

Dit jaar was er geen jaarlijkse vrijwilligersavond
maar de regio's hebben een eigen uitstapje
gemaakt. De vrijwilligers van de regio Midden
hebben een uitstapje gemaakt met hun
coördinator Henk Opheikens naar de
Koepelboerderij Westerwolds Goud in
Onstwedde en vervolgens bijgepraat bij
vrijwilliger Janneke Wubs. De vrijwilligers van
regio Zuid zijn op stap geweest met hun
coördinator Hilda Polée naar de
Kloosterboerderij Bleyendael, en hebben daar
bijgepraat en rondgekeken.

vrijwilligers

Op 26 april kreeg ons bestuurslid en coördinator routes Noord, Meeme
Sterenborg, een welverdiend lintje, o.a. voor zijn vrijwilligerswerk bij S@ch@ng
Wandelen in Westerwolde, Meeme werd benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
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Het bestuur is in 2018 zeven 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.
De werkgroep Wandelweekend is 4 keer bij elkaar geweest in 2018.
Met het Comité van Advies is 2 keer vergaderd.

Lopen, je staat er waarschijnlijk – le=erlijk – nooit bij s>l. Het is iets wat
je elke dag gewoon doet. Het loont de moeite om wat stappen extra te
ze=en, want wandelen doet veel goeds voor je lijf.
Niets zo makkelijk als de ene voet voor de andere zeZen. Door te wandelen
kom je van A naar B en het is ook nog eens de makkelijkste manier om in
beweging te komen. Wandelen hee[ een posi\ef eﬀect op vrijwel al je
organen, je krijgt er sterkere boZen van, het is goed voor je afweersysteem
en kan het risico op hart- en vaatziekten verkleinen. Maar er zijn nóg vijf
redenen om je wandelschoenen aan te trekken. Wandelen…
1 … verkleint het risico op diabetes
2 … verkleint het risico op borstkanker
3 … helpt een gezond gewicht te behouden
4 … doet je hersenen goed
5 … houdt zin in zoet in bedwang
(overgenomen uit mindfulness, ib)

bestuur

Het bestuur: voorzitter Jelka Vale (SBB), secretaris Ine Bles, penningmeester Marten Fokkens, leden: Meeme
Sterenborg, Henk Opheikens, Hilda Polée, Jeroen Kuipers (NM).
Adviseurs: Dick Heesterbeek, Willeke Bergman (Waterschap Hunze en Aa’s)
Werkgroep Wandelweekend: Willeke Bergman, Jelka Vale, Hilda Polée, Meeme Sterenborg, Henk Opheikens, Barbara
Speelman (SPW)
Comité van Advies: Giny Luth, Klaas Spekken, Ina Velthuis, Dick Heesterbeek. Giny Luth heeft de plek van Seine Lok
overgenomen. Zij wordt ondersteund door Jarne Heuff.
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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.
Er was een sponsorbijeenkomst gepland in maart maar vanwege te weinig belangstelling kon deze geen doorgang
vinden. De sponsoren worden via de nieuwsbrieven en het jaarverslag op de hoogte gehouden.

Een sponsor is een persoon of organisaKe,
meestal een bedrijf, die een evenement
(bijvoorbeeld een fesKval of sportwedstrijd),
een individu, een groep personen (bijvoorbeeld
een vereniging of sportploeg) of een bouwwerk
(bijvoorbeeld een theater) steunt door geld of
andere middelen ter beschikking te stellen, in
ruil voor publiciteit. Bron: Wikipedia

sponsoren

25 sponsoren hebben zich in totaal aan 22 routes verbonden. Voor 13 routes wordt nog een sponsor gezocht. In het
afgelopen jaar zijn enkele sponsoren afgehaakt, maar er zijn ook weer nieuwe sponsoren geworven.
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WiW is zeer actief op Facebook en Twitter. De Facebookpagina van het Westerwolde Wandelweekend is
samengevoegd met die van WiW. De pagina wordt uitstekend bezocht, geliket en gedeeld! Het Wandelweekend heeft
wel zijn eigen Twitteraccount.
De website van WiW op de site van westerwolde.groningen.nl wordt actief bijgehouden. Uiteraard kun je er alle routes
op vinden en ook de informatie over het Wandelweekend en het Westerwoldepad.
https://westerwolde.groningen.nl/zien-doen-beleven/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 is 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 en oktober zijn er uitgebreide nieuwsbrieven verschenen. Deze zijn verzonden naar de vrijwilligers, sponsoren
en relaties, waaronder pers en gemeentes. Daarnaast verschenen er maandelijks voorafgaand aan het Wandelweekend
nieuwsbrieven over het Westerwolde Wandelweekend, die ook via Facebook gedeeld werden. Van het
Wandelweekend werd ook een verslag rondgestuurd.
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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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