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Jaarverslag

UIT AALTJES STEE: GEDICHTEN VAN HANNE WILZING BEGELEIDEN DIT JAARVERSLAG
t Ol Daip
Dien walen vol bochten
verkoaveld groaven te liek
boeren en woorden vochten
en dien begun kreeg gliek
Buksen van ol boerrigters
hupselen van nije tied
vrundschop veur zichters
dieverdoatsie veur lu van wied
Wotter rakt in roeten
zail begunt te stìnnen
vloot is boeten
daip is binnen

Ruiten Aa
Jouw wallen vol bochten
verkaveld gegraven te recht
boeren en woorden vochten
en jouw begin kreeg gelijk
Broek van oude boerrichters
bretels van de nieuwe tijd
vriendschap voor zichters
vertier voor mensen van ver
Het water raakt in de war
de ziel begint te zuchten
ondiep is buiten
diep is binnen

Voorwoord van de voorzitter

2020…een jaar dat we met ons allen niet snel zullen vergeten. Wij hadden mooie plannen voor 2020. De opening van het
beleefpad en onze lustrumviering van het Westerwolde Wandelweekend. Helaas gooide corona roet in het eten.
Toch is er wel veel gerealiseerd ondanks alle beperkingen die 2020 met zich meebracht.
Met genoegen presenteer ik u dan ook dit jaarverslag.
Want wat in 2020 wel duidelijk is geworden, is dat wandelen weer helemaal hot is. Wandelen kan altijd!
En dankzij onze enthousiaste vrijwilligers was dat ook dit jaar weer mogelijk en zijn de wandelmogelijkheden weer uitgebreid.
Er zijn 2 bijzondere routes gelanceerd, routes die wandelen weer een andere dimensie en beleving geven. En het zal u niet
ontgaan zijn, ook het Westerwoldepad is weer nieuw leven ingeblazen.
Onze trouwe sponsoren ben ik erg dankbaar. Wij realiseren ons heel goed dat 2020 ook voor deze groep erg moeilijk is
geweest, en nu nog steeds is. Ondanks alle tegenslagen zijn veel sponsoren onze stichting blijven steunen. Dat is natuurlijk
fantastisch.
De contacten met wandelaars, inwoners, terreinbeheerders, overheden en organisaties waren ook in 2020 erg prettig. Dankzij
dit mooie netwerk van mensen hebben we weer een mooi wandeljaar gehad.
In 2021 is en blijft het onze ambitie om in samenwerking de schouders te blijven zetten onder een van de mooiste
wandelgebieden van Nederland. Dit jaar wordt het wandelknooppuntennetwerk in Westerwolde uitgebreid. Nog meer
wandelplezier in Westerwolde!
Graag tot ziens op een van onze wandelpaden,
Jelka Vale, voorzitter Stichting Wandelen in Westerwolde
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Ol schou op t boerplak
Seupel kikt e veur zuk oet
swaart en oetlopen ligt e doar
zole in lösse loagen oet mekoar
inkeld midden maank roet
ontvol mie dien bestoan
n levent droagen mit swait en oaventuur
loden stilstand en veurop deur t vuur
vouten eertieds daind bint wieder goan
Oude schoen op de vuilnisbelt
Gekweld kijkt hij voor zich uit
zwart en uitgelopen ligt hij daar
de zool in losse lagen uit elkaar
alleen midden tussen het onkruid
ontvouw me jouw bestaan
een leven gedragen met zweet en avontuur
loden stilstand en voorop door het vuur
de voeten eertijds gediend zijn verder gegaan

Nr. 39: Het Beleefpad. Eindelijk konden we dit pad
realiseren, elders in dit jaarverslag bij Projecten leest
u er meer over!

Wandelroutes

Alle routes zijn in 2020 gecontroleerd door de vrijwilligers.
Ondanks de coronacrisis kon er gelukkig wel gewandeld worden.
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 nodig
zijn, door werkzaamheden in het gebied. Dit wordt door
vrijwilligers en coördinatoren zorgvuldig nagegaan; op de website
staat steeds de meest actuele versie vermeld.
Regelmatig komen er ook opmerkingen van wandelaars binnen via
de website of Facebook waar dan naar gekeken wordt en zo nodig
wordt de route aangepast; wij zijn blij met de kritische en
opbouwende kritiek van onze wandelaars.
In 2020 zijn er twee nieuwe routes gelanceerd, en 2 nieuwe zijn in
voorbereiding voor 2021. De nieuwe wandelroutes:
Nr. 38: Aaltjes route: De route volgt het verhaal van het meisje
Aaltje. Aaltje is een meisje uit Westerwolde. Ze werd geboren in
1786 in Smeerling, een buurtschap tussen Onstwedde en
Vlagtwedde.
De Aaltje-route leidt u langs enkele
plekken uit de verhalen uit het in 2020
uitgebrachte boekje ‘Aaltje – vier
generaties kinderen uit Smeerling in
Westerwolde’. Op de route ontmoet u
niet alleen Aaltje (1792 e.v.), maar ook
Boele tijdens de markescheiding (1844),
Wupke in WO-II (1943) en Berend op het
boerplak (1966). U kunt hun verhalen
beluisteren door de QR-code te scannen.
In dit jaarverslag zijn enkele gedichten
opgenomen van Hanne Wilzing, die alles
over Aaltje heeft opgetekend.
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Wenakkers
Under wieme mit deurregen spek
aan toavel mit zwilk, kovvie en pieptebak
zuiken zeuven genoten
in t hoes van boerrigter
noa nije lienen in olle maarken
Lödderingskaamp, t Eemboerveld, Douzekampen
Taange, t Doorke, Vennen en Laang Houve
t Roege Veensel, Kouheerskaamp,
Bolle Mij en Lutke Mij

De nieuwe
routebeschrijving en
routekaarten staan online
en ook kunnen wandelaars
de tracks van de route
downloaden voor GPS via
www.westerwoldepad.nl.

Wendakkers
Onder de zolderbalken met doorregen spek
aan tafel met zeil, koffie en pijptabak
zoeken zeven genoten
in het huis van de boerrichter
naar nieuwe lijnen in oude marken
Lötteringskamp, het Eemboerveld, Douzekampen,
Tange, t Doorke, de Vennen en Lange Hoeve
het Ruige Veensel, Koeheerskamp,
Bolle Mij en Kleine Mij

Westerwoldepad

In 2014 werd door ons het Westerwoldepad geïnitieerd en gelanceerd. Dit pad
werd ontworpen als een langeafstandspad van ruim 40 km., met het Noaberpad als
centrale ader en daaromheen diverse lussen vanuit de bestaande WIWwandelroutes, en was dringend aan vernieuwing toe. In het afgelopen jaar 2020
vonden we twee nieuwe vrijwilligers: Henk en Carin Oosterhuis. Zij kwamen ons
bestuur versterken en pakten het Westerwoldepad opnieuw grondig aan.
Lengte en markering
De wandelroute door Westerwolde is uitgebreid van ruim veertig naar ruim
negentig kilometer. Het nu ruim negentig kilometer lange traject is verdeeld in
negen etappes van gemiddeld tien kilometer, van Wedde naar Ter Apel – zoals het
oorspronkelijke traject – en daarna over een compleet ander traject terug naar
Wedde, waarmee het nu een volledige rondwandeling is. Ook is het traject nu
volledig gemarkeerd met geel-blauwe stickers, op onder meer bordjes en paaltjes.
Volop in ontwikkeling
De werkzaamheden in het kader van het Natuurnetwerk Nederland zijn op een
aantal locaties nog in volle gang. Het Westerwoldepad is op diverse plaatsen
aangepast en zal nog op een aantal andere plaatsen waar dit nu nog niet mogelijk
is, nog meer de Ruiten Aa en Westerwoldse Aa gaan volgen. Doordat elke etappe
zijn eigen vrijwilliger heeft, zullen deze wijzigingen zorgvuldig worden
bijgehouden.
De uitbreiding is mede tot stand gekomen door financiële bijdrages
van: het Gebroeders Hessefonds, Avebe en gemeente Westerwolde.
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Activiteiten

Het Westerwolde Wandelweekend kon dit jaar helaas geen doorgang vinden, de
reden was duidelijk, de coronacrisis. Met pijn in ons hart hebben we deze activiteit
dus moeten schrappen. Maar na deze crisis komen we zeker ermee terug!
Gelukkig werden onze routes wel nog veelvuldig gelopen door individuele
wandelaars en ook door wandelgroepen (conform de coronavoorschriften) onder
begeleiding van wandelcoaches.
Wandelnetwerk:
Een andere activiteit waar we in 2020 onze
medewerking aan gegeven hebben is het
voltooien van het Wandelnetwerk in
Westerwolde.
Via enkele fysieke en digitale bijeenkomsten
werden de knooppunten in kaart gebracht om
de wandelaar nog meer te kunnen bieden,
verdwalen is straks bijna onmogelijk
geworden. In 2021 zal dit project worden
afgerond en als het mogelijk is feestelijk
geopend.
Wandelgemeenten van het Jaar 2020:
Elk jaar doen zo'n veertig Nederlandse gemeenten een gooi naar de titel
Wandelgemeente van het Jaar. Nadat er drie gemeenten genomineerd zijn
barst vervolgens de verkiezingsstrijd los. Maar door corona werd vorig jaar
alles nét even anders. Vanwege deze ontwrichtende crisis besloten de drie
genomineerde gemeenten elkaar niet te bestrijden, maar juist samen op te
trekken. Het resultaat was dat er in 2020 drie gemeenten de titel
Wandelgemeente van het Jaar mochten voeren: de Gelderse gemeenten
Berg en Dal en Winterswijk en het Groningse Westerwolde! Met als gevolg
dat WIW elke maand voor het blad Tevoetonline een bijdrage mocht
aanleveren namens de Gemeente Westerwolde over een van onze
wandelroutes. Dus dat betekende nog meer publiciteit voor onze
wandelroutes! Een aantal routes werd in de schijnwerpers gezet!
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Projecten

Beleefpad, Smeerling, wandelroute nr. 39.
Het heeft even geduurd maar in 2020 is het Beleefpad dan eindelijk opgeleverd. WIW als
bedenker, initiatiefnemer en deels initiator heeft dit project in nauwe samenwerking met
Natuurmonumenten gerealiseerd. Helaas hebben we het pad nog niet officieel kunnen
openen, de coronacrisis zat ook dat plan in de weg, maar dat gaat zeker nog gebeuren. Wel
wordt er al veel gebruik van gemaakt.
Het beleefpad is 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 aan de Eemboerveldweg naar de
parkeerplaats bij Gasterij Natuurlijk Smeerling, zijn diverse in het oog springende 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. Kortom van alles te beleven!
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Op bijgaande
foto’s zijn diverse
vrijwilligers en
een lid van de
Dorpsraad Wedde
aan het werk bij
het
bewegwijzeren
van het
Westerwolde-pad
en het maken van
een trapje.

(lied op melodie van ‘Het dorp’)

vertolkt door: Josien Bakker

Smilke
As ik deur t boerschop kom
kiek ik altied even weerom
benijd of ik t nog vin
n eske, ekkelbomen in t gruine kaamp
Halm zien peerden in dokeg daamp
t is t stee woar ik geboren bin
In wiemen höngen de schinken
zoepen was der um te drinken
woater kwam oet kopern pompen
ol boerderij mit hege der veur
in Laang Houve tussen rogge deur
het mulle zaand en lopen op klompen
Refrein:
Op wupkorre mit mien voader
zai ik d ol ekkelbomen stoan
ik was n kind en haar gain loater
gain eerder dij veurbie zol goan

Smeerling
Als ik door het buurtschap kom
kijk ik altijd even terug
benieuwd of ik het nog vind
een es, eiken in het groene weiland
de paarden van Halmingh in de mist
het is de plek waar ik geboren ben
Aan de zolder hingen de hammen
karnemelk was er om te drinken
water kwam uit koperen pompen
de oude boerderij met de heg ervoor
In Lange Hoeve tussen de rogge door
het mulle zand en lopen op klompen
Refrein:
Op de wipkar met mijn vader
zie ik de oude eiken staan
ik was een kind en had geen later
geen vroeger die voorbij zou gaan

Vrijwilligers

Vrijwilligers.
Het afgelopen jaar zijn er enkele vrijwilligers helaas gestopt, vanwege leeftijd of
persoonlijke omstandigheden.
Toen de grote klus van het vernieuwen van het Westerwoldepad zich voordeed,
was het zaak nieuwe vrijwilligers te werven. Henk en Carin Oosterhuis hebben
dit voortvarend aangepakt en dat heeft een groot aantal nieuwe vrijwilligers
opgeleverd. Niet alleen voor de etappes van het Westerwoldepad, maar ook
voor de andere wandelroutes, die nieuwe vrijwilligers nodig hadden. We zijn
hier erg blij mee, want zonder vrijwilligers die de wandelroutes controleren
kunnen we niet. Ook als we via mail of andere sociale media berichten krijgen,
hebben we toch altijd de mensen in het veld nodig die ter plekke kunnen gaan
beoordelen wat er het beste veranderd kan worden.
Een uitje zat er dit jaar helaas niet in, maar dat gaan we zeker op een nader
moment weer goed maken.
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Het bestuur is in 2020 vijf keer in vergadering bijeen geweest om lopende zaken te bespreken, waarvan enkele keren
met een delegatie vanwege de coronacrisis. Verder werd er veel via de mail gecommuniceerd. 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 twee keer bij elkaar geweest in 2020.
Met het Comité van Advies is er dit jaar niet vergaderd, maar het Comité heeft via de nieuwsbrieven kennis genomen
van wat er speelt.

BIE T OL DAIP
Underwegens noa dommeet
glidt t broene wotter
swiegend aan mie veurbie
Dreven deur t drieven
swieg ik vanoet wale weerom
roak mensen van overkaande
dij stil oet tied over eske noadern
en benijd toukieken
of n zeun t stromen begript
Under vrouge veujoarszunne
in schare van nog koale ekkelboom
lasket aiweg zuk mit ogenblik

Bestuur

Het bestuur: voorzitter Jelka Vale (SBB), secretaris Ine Bles, penningmeester Marten Fokkens, leden: Meeme
Sterenborg, Henk Opheikens, Hilda Polée, Jeroen Kuipers (NM), Henk Oosterhuis, Carin Oosterhuis.
Adviseurs: Dick Heesterbeek, Willeke Bergman (Waterschap Hunze en Aa’s)
Werkgroep Wandelweekend: Willeke Bergman, Hilda Polée, Meeme Sterenborg, Henk Opheikens, Dick Heesterbeek ,
Barbara Speelman (SPW).
Comité van Advies: Giny Luth, Klaas Spekken, Ina Velthuis, Dick Heesterbeek.

7

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.
De sponsoren worden via de nieuwsbrieven en het jaarverslag op de hoogte gehouden.

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

In 2020 hadden 29 sponsoren zich in totaal aan 25 routes verbonden, waaronder een sponsor voor het
Westerwoldepad. Voor 15 routes wordt nog een sponsor gezocht. In het afgelopen jaar zijn enkele sponsoren
afgehaakt, maar er zijn ook weer nieuwe sponsoren geworven. Daarnaast hebben ook instanties een eenmalige
bijdrage gedoneerd, zoals Avebe, het gebroeders Hessefonds en de Gemeente Westerwolde.
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Communicatie

In juni en december zijn er uitgebreide nieuwsbrieven verschenen. Deze zijn verzonden naar de
vrijwilligers, sponsoren en relaties, waaronder pers en gemeentes. Daarnaast verschenen er
drie nieuwsbrieven van het Westerwolde Wandelweekend, die ook via Facebook gedeeld
werden, de laatste helaas vanwege de annulering ervan.
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 nog 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. www.wandeleninwesterwolde.nl en www.westerwoldepad.nl;
www.westerwoldewandelweekend.nl
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, waaronder een pagina met sponsoren.
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
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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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