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Locatie

Inleiding
Mei 2017, Het wandelweekend staat weer
voor de deur. Er wordt weer gewerkt aan
een nieuwe route en de voorjaarscontroles
zijn in volle gang. Als het goed is zijn de
vrijwilligers er op dit moment druk mee
om dat wat er niet goed is of wat veranderd
is aan de route te melden en zo nodig aan
te passen. Zodat u allen de routes weer
goed kunt lopen en veel plezier zult
beleven in Mooi Westerwolde! Een van die
vrijwilligers stelt zich in deze Nieuwsbrief
aan u voor en heeft een prachtig stukje
geschreven over de Heerlijkheid
Westerwolde! Ook een kennismaking met
onze nieuwe voorzitter en een update over
het Wandelweekend en Beleefpad. Tijd om
even bij te “praten”.

In de vorige nieuwsbrief hebben we al
vermeld dat Gasterij de Noordmee in
Sellingen start- en eindpunt is. Midden in
de natuur van Westerwolde en aan de
boorden van de Ruiten Aa. De halverwege
locatie op zondag is ook bekend.
Kloosterboerderij Bleyendael nabij Laude
(Sellingen). Een fantastische plek en
ambiance voor een pauze.

Routes en programma

Wandelweekend 2017

Datum
Het Westerwolde Wandelweekend wordt
dit jaar gehouden op zaterdag 24 juni en
zondag 25 juni. Net als vorig jaar op
zaterdagavond een belevenisroute van 10
km en op zondag wandelroutes van 12,5 en
25 km.
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De routes zijn in concept klaar. Hier en
daar moet er nog een stukje af of bij,
bochtje om, rondje meer of minder, langs
of door het dorp, enz. Nog even puzzelen.
Het programma voor de zaterdagavond
begint ook steeds meer vorm te krijgen.
We verklappen niet alles, maar we zijn o.a.
in gesprek met een Franse kunstschilder en
het laat zich aanzien dat de deelnemers
worden geknipt en geschoren. Onderweg
zult u weer allerlei leuks beleven en is er
vast ook weer iets lekkers. Uiteraard zijn
we ook drukdoende met een leuke
herinnering aan alweer het 7de
Wandelweekend. Nieuwsgierig geworden,
u kunt zich nog aanmelden tot 1 juni!

Nieuwe voorzitter:

Sponsoren:

Via deze weg wil ik me graag even aan
jullie voorstellen. Mijn naam is Jelka Vale
en ik ben werkzaam als boswachter bij
Staatsbosbeheer in het mooie
Westerwolde. Al wandelend door dit
gebied komen we op de mooiste plekjes en
ontstaan de leukste ideeën. Langs hele
dikke oude eiken, de kronkelende Ruiten

De sponsoren hebben weer een
bijeenkomst gehad met een afvaardiging
van het bestuur, bij een van hun, te weten
Stee en Stoetje van de fam. Prenger in
Vriescheloo. Er zijn allerlei zaken
besproken, die het bestuur zeker mee zal
nemen. Feit is dat de sponsoren op dit
moment regelmatig aandacht krijgen via de
Facebook-pagina van Wandelen in
Westerwolde, en dat is goed voor alle
partijen.

Aa waar we regelmatig een ijsvogel
kunnen spotten, mysterieuze vennen en
mooie heideterreinen. Dat zou iedereen
moeten kunnen beleven.
Stichting Wandelen in Westerwolde maakt
dat mogelijk en ik vind het een eer dat ik
daar ook mijn bijdrage aan mag leveren.

Comité van Advies
Het Comité van Advies is met het
Dagelijks Bestuur om tafel gegaan en heeft
over leuke ideeën gebrainstormd, met
name hoe we de Streekproducten meer bij
Wandelen in Westerwolde kunnen
betrekken, want is juist niet ook elk van
onze routes een prachtig Streekproduct?!!
Verder zijn ze zeer betrokken bij alles wat
bij onze Stichting leeft, dus het was een
plezierige bijeenkomst.

Van een nieuwe vrijwilliger:

Vanaf april mag ik mezelf namelijk
voorzitter noemen van deze mooie
stichting. Ik hoop dat we nog lang kunnen
genieten van de routes en daar ga ik samen
met het bestuur, alle vrijwilligers en
sponsoren de komende periode mijn best
voor doen. Graag tot ziens op een van de
35 mooie routes van Wandelen in
Westerwolde!
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"Das Wandern ist des Müllers Lust" is één
van de vele liederen van Schubert waarin
of de natuur of het wandelen of de
seizoenen worden bezongen.
Ook andere grote componisten wandelden
graag: zo bestaat er in Heiligenstadt, nu in
Wenen, nog altijd een "Beethovengang".
Toen Gustav Mahler wegens een hartkwaal
niet meer mocht wandelen was zijn reactie:
"Wie soll ich denn meine Kompositionen
einfangen".
Kennelijk doet het wandelen iets met ons
brein. Bekende hersenonderzoekers als de
hoogleraren Scherder en Aleman achten

dat wetenschappelijk bewezen.
De mooiste vakanties van mijn vrouw en
mij waren wandelvakanties in Frankrijk,
Duitsland, Oostenrijk en Schotland.
Als we twee of drie dagen hadden gelopen
kreeg je het merkwaardige gevoel dat je al
weken onderweg was. Iedereen die een
korte vakantie plant kan ik een paar
wandeldagen aanbevelen.
Ik wandel en fiets elke dag een paar uur:
twee uur wandelen en een uurtje fietsen is
het doel waarnaar ik streef. Sinds 2002 ben
ik gepensioneerd en kreeg vanaf die tijd
geleidelijk de mogelijkheid een aantal
hobby's weer op te pakken: schaken, een
muziekinstrument leren bespelen
en.............wandelen.
De nieuwe wandelroute "De Barak" heb ik
inmiddels als vrijwilliger gelopen: een zeer
fraaie route met onderweg bij drie meertjes
een rustpunt voor een picknick.
Wandelen: goed voor lichaam en geest. En
dat alles in de " Heerlijkheid
Westerwolde".
Groeten van Henk Prins

Beleefpad en Wandelboom
Deze twee projecten naderen hun
voltooiing. Het is de bedoeling dat de
werkzaamheden om het Beleefpad te
voorzien van allerlei beleef-attributen
binnenkort van start gaan. En de tweede
Wandelboom zal dan ook een plekje
krijgen. U wordt op de hoogte gebracht als
het zover is! Zo nodig via een extra
Nieuwsbrief.
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Rest mij u namens het bestuur een
prachtig Westerwolde
Wandelweekend toe te wensen en
daarna een mooie zomer!
Ine Bles

Organisatie:
Stichting Wandelen in
Westerwolde:
Voorzitter: Jelka Vale
j.vale@staatsbosbeheer.nl
Secretaris: Ine Bles
ine_b-s@online.nl
Penningmeester : Marten Fokkens
marten.fokkens@gmail.com
Coördinatoren (tevens bestuurslid):
Routes Noord: Meeme Sterenborg,
sterbo@hetnet.nl
Routes Midden: Henk Opheikens
opheikens144@live.nl
Routes Zuid: Hilda Polée
hildajpolee@online.nl
De stichting is dé organisatie op het
gebied van wandelen in Westerwolde.
De nu 35 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
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met secretariaat Ine Bles,
ine_b-s@online.nl,
of met penningmeester en webmaster
Marten Fokkens
marten.fokkens@gmail.com
Of naar ons algemene email-adres:
info@wandeleninwesterwolde.nl

