Wandelen in Westerwolde

Nieuwsbrief 33,
Augustus 2019
Inleiding:
Augustus 2019: we genieten een mooie
nazomer, en de hoogste tijd voor weer een
“gewone” nieuwsbrief, nadat u in het
voorjaar maandelijks een Westerwolde
Wandelweekend nieuwsbrief in uw
mailbox vond. Maar er is meer te beleven
bij Wandelen in Westerwolde. Zo hebben
we de vrijwilligers dit voorjaar een leuk
dagje uit aangeboden, waarover u in deze
nieuwsbrief een verslag leest. De
noodzakelijke vergunningen zijn op de
post gedaan ten behoeve van de realisatie
van het Beleefpad. En we kijken terug op
alweer een geslaagd Wandelweekend, een
korte impressie hiervan ook in deze
Nieuwsbrief. Graag ook uw aandacht voor
de taken van de vrijwilligers, we kunnen
wel wat jonge aanwas gebruiken! De
sponsoren in het zonnetje! En route 36 is
klaar en staat bijna gereed!

Tijdens ons regelmatige overleg bedachten
we de mooie lusjes en de activiteiten voor
onderweg. Dat het veel lange, rechte stukken
lopen zou worden, wisten we, maar vonden
we geen belemmering. Het is zoals dit stukje
Westerwolde ook is.
Het thema ‘Over zand, veen en klei’ was ook
snel gevonden, immers dit unieke stukje
Westerwolde heeft zowel, zand, veen als klei
als ondergrond.
De inschrijvingen kwamen rustig op gang.
Opvallend veel mensen uit Bellingwolde
gaven zich meteen op. Maar ook veel oude
bekenden lieten weten weer graag mee te
lopen.

Wandelweekend 2019

Al snel na de zomer van 2018 pakten we,
Stichting Wandelen in Westerwolde, de
organisatie op van het 9e Westerwolde
Wandelweekend. Ook dit jaar zou
waterschap Hunze en Aa’s weer partner
zijn van dit prachtige wandelevenement.
We wisten al vrij snel het vertrekpunt:
Partycentrum De Meet in Bellingwolde.
Omdat dit stukje Westerwolde nu aan de
beurt was. Vanuit Bellingwolde werden er
door de vrijwilligers drie verschillende routes
uitgezet: 10, 12,5 en 25 kilometer.
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Uiteindelijk deden er, verdeeld over 2 dagen,
600 wandelaars mee. Op zaterdagavond
hadden we 334 deelnemers, op zondag 266.
Als aandenken gaven we ze een spons met de
tekst: U wandelde over zand, veen en klei. We
hopen dat u ervan genoten heeft. Als dank
voor uw deelname een spons. Het vele veen in
Westerwolde hield als een spons het water
vast. Als veen uitdroogt, weegt het niks. Als

het nat wordt, juist wel. Dompel de spons in
water en verwonder u. De spons – in heel
platte vorm uitgereikt – werd zeer
gewaardeerd.
Net als alle vorige edities hebben we nu ook
weer warme reacties, mooie woorden en
goede adviezen mogen ontvangen. Die nemen
we mee naar het volgende Westerwolde
Wandelweekend.
Volgend jaar is het de 10e keer dat we het
Wandelweekend organiseren. Dan staat het
weekend gepland op 20 en 21 juni 2020 en
wordt er gewandeld vanuit Smeerling.
WIE WEET TOT DAN!

Vrijwilligersuitstapje!
Dit jaar hebben we de vrijwilligers eens
extra verwend door ze een dagje uit aan te
bieden. Jeroen Kuipers, bestuurslid, en
voormalig voozitter van onze Stichting, en
werkzaam bij Natuurmonumenten, tekende
voor de voorbereiding. De bus van Pieter
Dekker haalde op vrijdag 10 mei
vrijwilligers op uit Ter Apel, Sellingen,
Wedde en Vlagtwedde en de rit ging al
gauw richting het Hoge Land. Onderweg
zorgde naast de chauffeur ook vrijwilliger
Klaas Kuizenga voor de nodige informatie,
totdat we aankwamen bij de
Menkemaborg. Daar genoten we van een
kop koffie en iets lekkers en daarna nam
een vrijwilliger van Natuurmonumenten,
Chiel Ording

het stokje over en leidde ons rond het
Borg- terrein, waarbij hij vanalles erover
vertelde.
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Weer terug in de bus nam hij ook de
honneurs waar om ons verder voor te
lichten over het gebied en we reden door
steeds verder naar het Noorden naar de
V.O.F. Knol in Uithuizen, een
schapenboerderij. Daar een uitgebreide
rondleiding en daarna verder tot aan de
dijk, waar hun schapen de dijk
onderhouden, in samenwerking met
Natuurmonumenten. We reden tot voorbij
de Noordkaap, waar we natuurlijk een
kijkje namen bij de vogelkijkwand. De
volgende stop was de Lentemaheerd in
Uithuizermeden, waar we een heerlijke
lunch kregen voorgeschoteld.

Via een mooie route werd ieder daarna op
zijn startplek weer afgezet, we konden
terugkijken op een geslaagde dag.

Vrijwilligers gezocht!
Dat brengt me meteen op het volgende
punt. Af en toe is er een trouwe vrijwilliger
die ons verlaat, zo heeft eerder dit jaar
George Töben ons verlaten, na jarenlang
trouwe dienst voor route 28 in
Jipsingboertange, maar ook was hij vanaf
bijna de oprichting regelmatig present bij
de diverse activiteiten die door ons werden
georganiseerd. We zullen nog op gepaste
wijze afscheid van hem nemen. Daarnaast
heeft de fam. Agterof ook besloten te
stoppen met het controleren van de routes.
Ook hen bedanken we voor al hun
werkzaamheden tot zover en we zullen dit
nog aan hun kenbaar maken. Tot nu toe
kunnen we het met een herverdeling van
ons huidige vrijwilligersbestand oplossen,
maar het zou toch fijn zijn als we wat

jonge aanwas krijgen in de
vrijwilligersgelederen. Dus wandel je
graag en zie je het zitten om 2 keer per jaar
een route onder je hoede te nemen, meld je
aan via info@wandeleninwesterwolde.nl!
Je wordt bij ons in de watten gelegd, zoals
je hebt kunnen lezen!

De bankjes.

Ook kun u een kijkje nemen op de
boerderij. De boerderij staat in
Wessingtange. Wessingtange is een
gehucht in de gemeente Westerwolde. Het
ligt ten zuiden van Sellingen, tussen het
Ruiten-Aa-kanaal en de Duitse grens. De
naam geeft aan dat het gehucht op een
zandrug (=tange) ligt in het voormalige
Bourtangermoeras. Als u van rust en
ruimte houdt is dit een prachtige route om
te wandelen. Onderweg zijn er vele
mogelijkheden om even van een bankje of
picknicktafel gebruik te maken. Aan de
Duitse kant zijn er onderweg schuilhutten,
mocht het gaan regenen. De tweede
sponsor van deze route is Gaststätte
Prinzenhof in Hasselbrock
Een impressie van de lange route. De route
wordt binnenkort op de site gepubliceerd,
met kaart, beschrijving en gpx.

Enkele bankjes waren dit jaar toe aan een
vernieuwing of versteviging, Meeme
Sterenborg en Marten Fokkens hebben
daar samen voor gezorgd!

Een nieuwe route: 36. De
grensroute Wessingtange.
De route gaat door Duitsland, dus is het
goed om een identiteitskaart bij u te
hebben. Wanneer het geijzeld heeft, is het
niet aan te bevelen om de route te
wandelen daar u onder de wieken van de
windturbines door loopt en er grote kans
bestaat dat er stukken ijzel naar beneden
komen. Hier wordt door borden voor
gewaarschuwd. De route is in 2 varianten
beschikbaar, nl 7 en 15 km.
De Grensroute begint bij Kloosterboerderij
Bleyendael, tevens een van de 2 sponsoren
van deze route. Een moderne Biologische
Boerderij met Blaarkopkoeien. Hier wordt
de traditie van de middeleeuwse
kloosterhoeves van Westerwolde
gecombineerd met diervriendelijk en
duurzaam ondernemen. Bij de boerderij
kunt u voor of na de wandelroute uitwaaien
door wat te drinken of te eten in de refter.
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Sponsoren.
We zijn heel blij met onze sponsoren, voor
wie we regelmatig extra publiciteit
genereren op onze Facebookpagina. Voor
enkele routes zijn we nog op zoek naar
sponsoren. U kunt zich aanmelden via het
email-adres
info@wandeleninwesterwolde.nl en krijgt
dan alle informatie opgestuurd.
We willen graag langs deze weg de huidige
sponsoren bedanken voor hun loyaliteit
door ze ook in deze nieuwsbrief te
benoemen en te laten zien met logo en
website:

Route 2 De Gaast Wedde

Route 10 Om de Toren Onstwedde

Camping de Wedderbergen
www.wedderbergen.nl
Route 3 Driestromenland Wedde

Kunstschilder Geert Schreuder
www.geertschreuder.nl
Route 11, Smeerling, “Van Voorde tot
Voorde”

Wandelcoach Eltjo Glazenborg
www.uwwandelcoach.nl
Route 7 De Bouwte Vriescheloo
Pension Stee en Stoetje
www.pension-stee-en-stoetje.nl
Harm en Ankie Prenger, Wedderweg 25
9699 RA Vriescheloo
tel :(0597)541860, mobiel: 0613304197
e-mail: fam.prenger@ziggo.nl

GASTERIJ NATUURLIJK
SMEERLING
www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl
Route 12 Barlagerveld Vlagtwedde

Route 8 De Lethe Bellingwolde

http://www.bungalowparkemslandermeer.nl
Mirjam de Wit
Hoofdweg 247
9695 AH Bellingwolde, 06-15067022

Route 12 Barlagerveld Vlagtwedde

Voor route: 1, 4, 5, 6

Zaal 12
www.zaal12.nl
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Route 12 Barlagerveld Vlagtwedde

Route 14 Liefstinghsbroek Vlagtwedde

Frey Oogzorg
www.freyvlagtwedde.nl
Route 14 Liefstinghsbroek Vlagtwedde

Bij Thijs
www.bijthijs.com
Route 16 Rondom de Vesting Bourtange

Route 13 Over de Esch Vlagtwedde

Camping ’t Plathuis
www.plathuis.nl
info@plathuis.nl
Route 17 Soldatendijck Bourtange

Pannenkoekenboerderij
“Vlagtwedde”
www.pannenkoekenboerderijvlagtwedde.nl
Route 14 Liefstinghsbroek Vlagtwedde
’t Oal Kroegie – Bourtange

Herberg de van Bommelhoeve Bed &
Breakfast
www.bommelhoeve.nl
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Routes: 9, 15, 18

Route 19 De Rode Loper Stadskanaal

www.restaurantderodeloper.nl

Route 24 Rondom de Molen Ter Haar

Route 19 De Rode Loper Stadskanaal

Smederij Berndt
http://www.smederijberndt.nl/

Pagedal B.V.

Route 27 De Leidyk – Ter Apel

Hoveniersweg 1, 9502 BW, Stadskanaal |
+ 31 (0)599 611 000
Pagedal, een bruisend centrum voor sport,
evenementen en recreatie
in Noord-Nederland op de grens van
Groningen en Drenthe!
www.pagedal.nl

Jachthaven en Bootopslag de Runde in Ter
Apel.
www.jachthaventerapel.nl

Route 20 Ol Graitje Jipsinghuizen
Route 21 Rijsdam Jipsinghuizen

Route 27 De Leidyk – Ter Apel

Hotel “de Waalehof”
www.hoteldewaalehof.nl
Route 23 Slangenborg Sellingen

Recreatiecentrum De Bosrand Ter Apel
www.recreatiecentrumdebosrand.nl
Route 29 Kopstukken Mussel

Herberg Sellingen
www.herbergsellingen.nl
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G.Krops
http://www.geert-krops.nl/

Route 30 De Beetse Sellingen

Route 36 De Grensroute Wessingtange
(route in voorbereiding)
Kloosterboerderij Bleyendaal

www.harminahoeve.nl

www.kloosterboerderij.nl –

Route 32 De Giezelbaarg Onstwedde

www.oosterveldmakelaardij.nl
Route 34 Roege Wilt Onstwedde

Route 36 De Grensroute Wessingtange
(route in voorbereiding)
Gaststätte Prinzenhof Hasselbrock
https://www.facebook.com/PrinzenhofHas
selbrock/

Gasterij Natuurlijk Smeerling
www.gasterij–natuurlijk–smeerling.nl
Route 35 De Barak – Kamp de Beetse
Sellingen

Zorgboerderij de Spinberg
www.despinberg.nl
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Routes: 22, 25, 26, 28, 31, 33.
Is uw onderneming in de buurt van een van
onze routes, (met name die routes die
genoemd worden onder het kopje sponsors
gezocht) stuurt u dan 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, bijv. via publicaties van
uw bedrijf of uw activiteiten op Facebook,
gedeeld op onze pagina. We genereren
hiermee voor u extra publiciteit.

Hiermee helpt u onze Stichting en daarmee
onze vrijwilligers om de routes goed te
onderhouden en bijv. het Westerwolde
Wandelweekend jaarlijks goed te
organiseren.
Rest mij u namens het bestuur een mooie
warme herfst en winter toe te wensen!
Ine Bles

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
Route Zuid: Hilda Polée
hildajpolee@online.nl
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De stichting is dé organisatie op het gebied
van wandelen in Westerwolde.
De 36 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
Volg ons op: Facebook.

