2019
Jaarverslag

Natuurlijk kijk je bij het maken van een Jaarverslag ook altijd even vooruit. Voor ons als bestuur wordt 2020 een bijzonder
jaar. Momenteel wordt er hard gewerkt om de laatste hand te leggen aan het Beleefpad. Dit voorjaar wordt het officieel
geopend en daarmee wordt Westerwolde ‘beleefbaar’ voor iedereen.
Daarnaast organiseren we dit jaar voor de tiende keer het Westerwolde Wandelweekend. De werkzaamheden rond de
hermeandering van de Ruiten Aa worden dit jaar afgerond. Dat betekent dat ook onze routes daarna weer volop goed te
bewandelen zijn. En tenslotte is, dat wat wij allen natuurlijk al lang weten, de gemeente Westerwolde genomineerd tot
wandelgemeente van het jaar. Kortom, 2020 belooft een mooi jaar te worden!
Graag tot ziens op een van onze wandelpaden.
Jelka Vale
Voorzitter
Stichting Wandelen in Westerwolde
“ Westerwolle, Westerwolle, veur gain gold
wol ik die ruilen veur een stad mit minsen
Westerwolle, westerwolle doe bist t mooiste
Wa’k mie al dij jaoren kon winsen
As ik struun langs knaol of swaalk de bossen deur
As ik n havik zug en s nachts de kwaddel heur
Doe bist jonk in t veurjoar, nuver in de haarst
Dien waarmte stroalt in zummer, s winters droagst n daas.

voorwoord

2019 ligt alweer achter ons. Wat is de tijd voorbij gevlogen. Ook dit jaar is er weer veel georganiseerd en gerealiseerd. Met
veel genoegen presenteer ik u dan ook dit jaarverslag.
Dankzij onze enthousiaste vrijwilligers hebben we ook dit jaar het wandelnetwerk in Westerwolde op niveau kunnen houden
en zelfs kunnen uitbreiden. Onze trouwe groep sponsoren en vrijwilligers ben ik zeer dankbaar voor hun ondersteuning. Maar
ook dankzij de prettige contacten met de wandelaars, terreinbeheerders, overheden, inwoners en organisaties was 2019
weer een mooi wandeljaar. Ik ben trots en dankbaar voor deze mooie samenwerkingen en alle energie die daaruit voortvloeit.
Het is en blijft onze ambitie om in samenwerking de schouders te blijven zetten onder een van de mooiste wandelgebieden
van Nederland: Westerwolde!

Tekst: Alex Vissering.
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Nr. 37: Veendieproute in Bellingwolde. De route start bij Partycentrum de
Meet. Het Veendiep is na de herinrichting door de gemeente aan het
waterschap Hunze en Aa's overgedragen. Het plassengebied zelf maakt deel
uit van de Ecologische Hoofdstructuur en wordt beheerd door
Staatsbosbeheer. Wie er wandelt, ervaart een welkome afwisseling: ruige
vegetatie op de droge schrale grond, loofhout erlangs en moerasplanten op
de oevers van de plassen.

routes

Alle routes zijn in 2019 gecontroleerd door de vrijwilligers.
“ Westerwolle, Westerwolle, doe bist t mooiste
Er zijn op sommige routes wijzigingen aangebracht, ter verfraaiing
Wa’k mie aal dij joaren kon winsen
of omdat het op grond van wijzigingen in het landschap beter
Mit dien aigen volk hest kerakter zoast mout
paste.
T Haart op t goie stee, de Roeten Aa is dien blout
Voor sommige routes geldt dat er nog aanpassingen nodig zijn,
Binnen de wolken gries en graauw
door werkzaamheden in het gebied. Dit wordt door vrijwilligers en
Din bist doe nog gruin en gold
coördinatoren zorgvuldig nagegaan; op de website staat steeds de
As de zunne op die schient
laatste wijziging vermeld.
Din liekt Xed gries en old”
RegelmaXg komen er ook opmerkingen van wandelaars binnen via
de website of Facebook waar dan naar gekeken wordt en zo nodig
“ Westerwolle, Westerwolle, veur gain gold
wordt de route aangepast; wij zijn blij met de kriXsche en
wol ik die ruilen veur een stad mit minsen
opbouwende kriXek van onze wandelaars.
Westerwolle, westerwolle doe bist t mooiste
In 2019 zijn er twee nieuwe routes gelanceerd:
Wa’k mie al dij jaoren kon winsen
Nr. 36: Grensroute Wessingtange. De Grensroute
begint bij Kloosterboerderij Bleyendael, een moderne Biologische
Tekst: Alex Vissering
Boerderij met Blaarkopkoeien. U kunt hier iets gebruiken in de
re[er. De lange route hee[ ook GaststäAe Prinzenhof,
Hasselbrock als pauze plek. 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.
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activiteiten

Het Westerwolde Wandelweekend. Ook dit jaar was waterschap Hunze en Aa’s
weer partner van dit prachRge 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.
Tijdens ons regelmaXge overleg bedachten we de mooie lusjes en de acXviteiten
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 hee[ zowel zand, veen als klei als ondergrond.
De inschrijvingen kwamen rusXg op gang. Opvallend veel mensen uit Bellingwolde
gaven zich meteen op. Maar ook veel oude bekenden lieten weten weer graag mee
te lopen. 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 hee[. 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 plaie 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.
In 2020 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!
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In het voorjaar bleken een aantal bankjes dringend aan reparaXe toe te zijn.
Er werd hout besteld en onze bestuursleden Meeme Sterenborg en Marten
Fokkens hielden zich met dit project bezig.
De bankjes die hersteld konden worden, kunnen er nu weer een poosje tegen.

Achter de schermen wordt er ook volop gewerkt aan het borgen van het
Westerwoldepad, het implementeren van de routes in diverse sites of apps en
bekijken we hoe we het voor de wandelaar overzichtelijk en beloopbaar
kunnen houden.

Beleefpad, Smeerling
Het Beleefpad is in 2019 weer een stapje dichterbij
realisatie en gebruik nemen gekomen. Helaas zat het soms
even tegen, bijv. met de vergunningen, eind oktober waren
deze pas definitief. Achter de schermen is er al veel werk
gebeurd. Infopanelen zijn inmiddels al klaar en liggen in
depot. Ook het openlucht meubilair (picknickbanken en
overige zitjes) is volop in productie. De diverse onderdelen
zijn inmiddels klaar om geplaatst te worden. En dus wordt
2020 het jaar waarin we het Beleefpad kunnen openen.
WiW is bedenker, initiatiefnemer, aanjager en deels
initiator van het Beleefpad.

projecten

Ook hebben onze webmaster en een van onze vrijwilligers ervoor gezorgd dat
er op de website een mooie overzichtskaart is gekomen die aangee[ waar de
startpunten van de routes zijn. Zie hiervoor: www.wandeleninwesterwolde.nl
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Daar kregen we 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 Uithuizermeeden, waar we een heerlijke lunch
kregen voorgeschoteld.
Nieuwe vrijwilligers
Naast dat we in 2019 van enkele vrijwilligers afscheid hebben genomen,
hebben we inmiddels ook weer een paar nieuwe vrijwilligers mogen
begroeten, waar we heel blij mee zijn. Het blij[ nodig om naast alle
digitale informaXe die er te krijgen is ook de routes zelf te blijven
controleren in het veld!

vrijwilligers

Vrijwilligersuitstapje!
Dit jaar hebben we de vrijwilligers eens extra verwend door ze een dagje uit
aan te bieden. Jeroen Kuipers, bestuurslid, en voormalig voorziier van onze
SXchXng, 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
richXng het Hoge Land. Onderweg zorgde naast de chauﬀeur ook vrijwilliger
Klaas Kuizenga voor de nodige informaXe, 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 borgterrein, waarbij hij van alles erover vertelde. 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.
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Het bestuur is in 2019 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.
De werkgroep Wandelweekend is vier keer bij elkaar geweest in 2019.
Met het Comité van Advies is 1 keer vergaderd.

Wandelen:
1) Aankuieren 2) Buitenactiviteit 3) Drentelen 4) Een wandeling
maken 5) Flaneren 6) Kachelen 7) Kuieren 8) Lichaamsbeweging 9)
Lichaamsoefening 10) Lopen 11) Promeneren 12) Rondslenteren 13)
Rustig lopen 14) Slenteren 15) Sport 16) Stappen 17) Struinen 18)
Tippelen 19) Verkeren 20) Vertreden 21) Veteren

bestuur

Het bestuur: voorziier 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, (voor ediXe 2019), Hilda Polée, Meeme Sterenborg, Henk
Opheikens, Barbara Speelman (SPW). Sinds december 2019 is ook Dick Heesterbeek aan de werkgroep toegevoegd.
Comité van Advies: Giny Luth, Klaas Spekken, Ina Velthuis, Dick Heesterbeek.

Gevonden in Puzzelwoordenboek
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Onze sponsoren zijn ondernemers die zich verbinden aan een route en het gedachtegoed van onze sXchXng helpen
uitdragen. Hun bijdrages worden ingezet om de doelstellingen van de sXchXng mogelijk te maken. Sponsoren worden
op de website genoemd en kunnen met ondersteuning van WiW wandelacXviteiten 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 sponsoren worden via de nieuwsbrieven en het jaarverslag op de hoogte gehouden. In de nieuwsbrief van
september zijn alle sponsoren met naam en logo genoemd.

Een sponsor is een persoon of organisatie,
meestal een bedrijf, die een evenement
(bijvoorbeeld een festival 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

30 sponsoren hebben zich in totaal aan 26 routes verbonden. Voor 11 routes wordt nog een sponsor gezocht. In het
afgelopen jaar zijn enkele sponsoren afgehaakt, maar er zijn ook weer nieuwe sponsoren geworven. Zo is er dit
afgelopen jaar een huisartsenprakXjk sponsor geworden van een van onze routes, een lovenswaardig iniXaXef!
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communicaXe

In september is er een uitgebreide nieuwsbrief verschenen. Deze is verzonden naar de
vrijwilligers, sponsoren en relaXes, 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.
WiW is zeer acXef op Facebook en Twiier. De Facebookpagina van het Westerwolde
Wandelweekend is samengevoegd met die van WiW. De pagina wordt uitstekend bezocht,
geliket en gedeeld! Het Wandelweekend hee[ wel zijn eigen Twiieraccount.
De website van WiW op de site van westerwolde.groningen.nl wordt acXef bijgehouden.
Uiteraard kun je er alle routes op vinden en ook de informaXe over het Wandelweekend en het
Westerwoldepad. hips://westerwolde.groningen.nl/zien-doenbeleven/wandelen/wandelroutes en hips://westerwolde.groningen.nl/zien-doenbeleven/wandelen/
Daarnaast is er nog een website acXef voor de SRchRng Wandelen in Westerwolde:
hip://sXchXngwandeleninwesterwolde.nl Hierop is informaXe te vinden over de samenstelling
van het bestuur, de vrijwilligers en aanverwante zaken, waaronder een pagina met sponsoren.
In de promoXe is SXchXng PromoXe Westerwolde een belangrijke partner geweest. SPW hee[
o.a. met een advertenXecampagne het Westerwolde Wandelweekend ondersteund.
Info-adressen:
info@wandeleninwesterwolde.nl
info@westerwoldewandelweekend.nl

WandeleninWesterwolde

@wandelwesterw
@wandelweekend
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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 prachXge,
oorspronkelijke natuur. Begin hier
uw ontdekkingstocht!
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