Wandelen in Westerwolde

Nieuwsbrief 34,
Juni 2020
Inleiding:
Juni 2020. Wat een bijzonder jaar is het tot
nu toe, zonder Westerwolde
Wandelweekend en met de coronacrisis.
Maar toch zitten we niet stil, want
wandelen kan gelukkig altijd en doet ons
allemaal goed en sinds de laatste
nieuwsbrief uit september 2019 is er toch
weer heel wat gebeurd. Maar liefst 3
nieuwe routes zijn er gelanceerd. En het
Westerwoldepad was dringend aan
vernieuwing en onderhoud toe, ook daar
zijn we druk mee bezig. En eindelijk is het
Beleefpad klaar, een feestelijke opening
daarvan volgt als dit weer kan.

Wandelweekend 2020

hebben overgemaakt voor het
Wandelweekend is inmiddels aan u
teruggestort.
Wij hopen u volgend jaar in goede
gezondheid opnieuw te mogen begroeten
voor het 10de Westerwolde
Wandelweekend!
En natuurlijk hopen we dat iedereen die
dit jaar zijn of haar medewerking had
toegezegd dat volgend jaar in goede
gezondheid weer zal doen!

Westerwoldepad in nieuw jasje!
We hebben 2 vrijwilligers gevonden die
zich al sinds eind vorig jaar bezig houden
met het opnieuw in kaart brengen en
borgen van het Westerwoldepad. Zij, Henk
en Carin Oosterhuis, zijn inmiddels als
coördinatoren Westerwoldepad toegevoegd
aan ons bestuur en stellen zich in deze
nieuwsbrief aan u voor.

Even voorstellen:
Helaas, de coronacrisis gooide roet in het
eten voor wat betreft onze 10de editie.
Ondanks dat de aanmeldingen gestaag
binnen stroomden en we volop bezig
waren met de voorbereidingen moesten we
eind maart noodgedwongen het volgende
melden:
Tot onze spijt moesten wij, gezien de
aangescherpte maatregelen m.b.t. het
corona-virus, het Westerwolde

Wandelweekend van 2020
annuleren.
Gezondheid staat voorop, en in deze tijd
kunnen we daar niet voorzichtig genoeg
mee zijn. Het geld wat deelnemers
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Nadat we vorige zomer de website
Wandelen in Westerwolde ontdekt hadden
en een paar van de mooie wandelingen
hadden gemaakt, hebben we ons in het
najaar aangemeld als vrijwilliger.
“We” zijn Henk en Carin Oosterhuis uit
Musselkanaal. Wandelen is de laatste 20
jaar een van onze hobby’s. We hebben
inmiddels diverse
langeafstandswandelpaden en streekpaden
bewandeld en op die manier Nederland van
noord naar zuid en van oost naar west
doorkruist.
Henk is daarnaast met ondersteuning van
Carin een aantal jaren actief geweest als
padcoördinator van het noordelijke deel
van het Noaberpad.
Nadat we ons via het contactformulier bij
WIW hadden aangemeld, werd ons route

29, Kopstukken, Mussel aangeboden.
Gezien onze ervaring met het Noaberpad
werd vanuit het bestuur ook gevraagd of
we het Westerwoldepad eens onder de loep
wilden nemen. Er was nl. onvoldoende
mankracht om het pad regelmatig te
controleren en te onderhouden. We vonden
dit een mooie uitdaging en hebben er
meteen ja op gezegd. Temeer omdat Henk
inmiddels met pensioen is en Carin aan het
eind van dit jaar, en we dus wat ruimer in
de tijd (komen te) zitten.

Inmiddels hebben we de route vanaf de
start bij molen “de Weddermarke” bij
Wedde tot aan het Boschhuis in Ter Apel
beschreven. De basis voor het
Westerwoldepad is het Noaberpad, maar
we vonden het leuker om het
Westerwoldepad meer een eigen gezicht te
geven en we laten de route nu op meerdere
plaatsen afwijken. Sowieso was hier en
daar een aanpassing nodig vanwege het
opnieuw laten meanderen van de Ruiten
Aa en de hiermee gepaard gaande
werkzaamheden.
Momenteel wordt door Charlotte Jansen,
ook een nieuwe vrijwilliger, de
routebeschrijving gecontroleerd en maakt
ze tegelijkertijd een gpx.track, zodat de
route ook met de gps te belopen is. Met
behulp van nog te werven vrijwilligers
(verderop in deze nieuwsbrief een
oproep!)zal de route daarna geheel (geelblauw) gemarkeerd worden. Tevens zal het
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Westerwoldepad daarna ook in
omgekeerde looprichting beschreven en
gemarkeerd worden.
Uiteindelijk is het de bedoeling om van het
Westerwoldepad een rondwandeling te
maken: een zogenaamd streekpad.
Henk en Carin Oosterhuis

Vrijwilligers gezocht!

PERSBERICHT
Westerwoldepad zoekt vrijwilligers!
De stichting Wandelen in Westerwolde is
op zoek naar vrijwilligers die zich gaan
bezighouden met het onderhoud van het
Westerwoldepad. De werkzaamheden
bestaan o.a. uit het begaanbaar houden van
het pad en het controleren c.q.
onderhouden van de markering. De route
loopt van Wedde naar Ter Apel.
Door het opnieuw laten meanderen van de
Ruiten Aa was het nodig diverse
aanpassingen aan de route aan te brengen.
Ook wordt er gewerkt aan een retourtraject
van de route waardoor het Westerwoldepad
het karakter krijgt van een zogenaamd
streekpad en in afstand wordt verdubbeld.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan
het beschrijven van het hele traject waarna
de geel/blauwe markering kan worden
aangebracht.
Geïnteresseerden kunnen zich voor
informatie en/of aanmelding wenden tot
padcoördinator Henk Oosterhuis via
westerwoldepad@gmail.com

Drie nieuwe routes:
Route 37: Veendieproute,
Bellingwolde, 10,8 km.

De route start bij Partycentrum de Meet,
ook sponsor van deze route. 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.

Route 38: Aaltjeroute, Smeerling,
3,8 km.
Een heel bijzondere route met informatie
onderweg, tot stand gekomen in
samenwerking met Hanne Wilzing. De
route volgt het verhaal van het meisje
Aaltje. Aaltje is een meisje uit
Westerwolde in Groningen. Ze werd
geboren in 1786 in Smeerling, een
buurtschap tussen Onstwedde en
Vlagtwedde. In 1909 bouwen Albert
Wilzing en Wupke Maarsingh een nieuwe
boerderij in Smeerling. Ongeveer zeventig
jaar later komen er bij het verwijderen van
het vloerzeil onder de kachelplaat in een
slaapkamer oude papieren tevoorschijn.
Vuil en beschadigd, maar met een
vergrootglas is de tekst grotendeels te
ontcijferen.

Onderweg treft u een zestal gele
bordjes aan, waar u met uw
smartphone een QR code kunt scannen,
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waarmee u een
geluidsfragment kunt beluisteren over de
geschiedenis van
Aaltje en haar familie.
Wij willen u aanraden om eerst eens een
kijkje te gaan nemen op de website
www.aaltjesstee.nl om kennis te maken
met de wereld van Aaltje.

Route 39: Het Beleefpad! 1,5 km.
Eindelijk ligt het er dan, en wat is het mooi
geworden!

Een pad om de mooie natuur in
Westerwolde toegankelijk te maken voor
iedereen, niet alleen voor de wandelaars,
maar juist ook voor mensen die minder
mobiel zijn, met rolstoel of rollator, voor
kinderen, voor mensen met een visuele
beperking of mensen met een
gehoorbeperking.
Langs dit pad, dat loopt vanaf de
Parkeerplaats bij Gasterij Natuurlijk
Smeerling, naar de Parkeerplaats aan de
Eemboerveldweg, zijn diverse in het oog
lopende objecten geplaatst, waarmee je de
natuur nog beter kunt ervaren.
Voor kinderen is er een waterspeelplek.
Voor slechtzienden is er een tafel waarop
de Ruiten Aa voelbaar gemaakt is, je kunt
de loop van de Aa volgen.
Er zijn prachtig vormgegeven zitmeubels,
waarop je kunt zitten/liggen, en vandaaruit
de omgeving in je opnemen, en al je
zintuigen laten werken.

Er is een plateau met uitzicht over het
eeuwenoude Ellersinghuizerveld, met
ruimte voor rolstoelers.
Er ligt nu schrale heidegrond, er lopen
oude slootjes, er staan planten die ook in
de winter overeind blijven. Het
Ellersinghuizerveld toont kortom weer zijn
woeste karakter van weleer.

Op een later tijdstip dit jaar, als de
maatregelen wat versoepeld zijn, zullen we
het pad uiteraard met een feestelijk tintje
officieel openen!

Vrijwilligers:
Ondanks de coronacrisis controleren onze
vrijwilligers de routes wel weer, waarvoor
hartelijk dank. Zonder hen kunnen we niet.
We hopen dat we als de crisis weer voorbij
is, de vrijwilligers een mooie opening aan
kunnen bieden van het Beleefpad.

Sponsors gezocht:

Voor wandelroutes: 22, 25, 26, 28, 29,
31, 33.

Stichting Wandelen in Westerwolde heeft
dit pad geïnitieerd en in samenwerking met
Natuurmonumenten is dit pad gerealiseerd,
mede dankzij een aantal schenkingen*) en
subsidies. Natuurmonumenten verzorgt het
onderhoud.
*) Het Beleefpad is mede mogelijk
gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling(ELPPO)
Natuurmonumenten
Waterschap Hunze en Aa's
Rabobank Groningerland
Regina van Geunsfonds
Voetjesactie Stadskanaal
Ontmoetingstafel Westerwolde
Wandelweekend
Gebiedsfonds Westerwolde
Postcode Loterij
H.S. Kammingafonds
De vrijwilligers van Wandelen in
Westerwolde.
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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 zomer 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
Westerwoldepad: Henk en Carin
Oosterhuis.
westerwoldepad@gmail.com
De stichting is dé organisatie op het gebied
van wandelen in Westerwolde.

De 39 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.
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