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◆ Marie-José Jonk-
man-van der Kaaij (62)
en Godelieve van Zanten-
Jans (63), beiden stewar-
dess.

INDRUKWEKKEND
„Israël, met een bezoek

aan Jeruzalem en Bethle-
hem. Met hun enorme
intense geschiedenis, de
gelovigen bij de Vila Dolo-
rosa, Golgotha... onuitwis-
baar. En dan hele jonge
mensen zien met grote
geweren bij de Klaag-
muur.”

MOOISTE
HERINNERING

„Duiken met witte haai-
en in Gansbaai in Zuid-
Afrika. Adrenaline, intense
kou en toch een beetje
doodsangst, want we
gingen in een gammele
ijzeren kooi de zee in.”

DRAMA
„De aswolk in IJsland,

waardoor we in Singapore
vast kwamen te zitten.
Maar ook deze coronatijd.

Sloeg je vroeger van een
land in crisis de deur
dicht en kwam je veilig
terug in eigen land, nu is
er geen veiligheid meer.

Ook hier niet.”

KOFFERS KWIJT
„We gingen met onze

koffers vol bikini’s en

zonnebrand naar Rio de
Janeiro. Daar aangeko-
men waren onze koffers
er niet. We kregen wel
andere koffers: volgepakt

met skikleding voor
Whistler Mountain in
Canada.”

VAKANTIEGADGET
De HappyCow-app:

overal ter wereld de meest
bijzondere vega en vegan
tentjes. En een Bluetooth-
speaker voor de favoriete
muziek.”

ALTIJD MEE
„Een grote oprol-toilet-

tas. En de selfiestick!”

AANRADER
„Mexico met haar uit-

bundige bevolking, de
kleuren en het overdadige
eten. Maar ook Zuid-Afrika
met de prachtigste stran-
den, wel met ijskoud water,
het wild en de overweldi-
gende natuur.”

WILLEN NOG NAAR...
„Op zoek naar de berg-

gorilla’s in Oeganda. Hope-
lijk lukt dat volgend jaar.”

Sigrid Stamkot

Ook in de rubriek 
Mijn Reis? Mail naar
vrij@telegraaf.nl.

’Skikleding in Rio de Janeiro....’

’Duiken met witte haaien in gammele ijzeren kooi in Zuid-Afrika’

Die ene magische reis, 

die dramavakantie en 

altijd in de koffer: 

reizigers delen hun 

ervaringen.

MIJN REIS

T
erwijl je langs de
kust en op de Velu-
we over de hoofden
kunt lopen, is het

in de Dorpsstraat van Sel-
lingen heerlijk rustig. Ge-
lukkig heeft het toerisme
in de streek Westerwolde
tijdens deze zomermaan-
den een dikke plus in ver-
gelijking met eerdere jaren,
maar anderhalve meter is
hier geen enkel probleem. 

Het C-woord is in het
noordoosten van Gronin-
gen sowieso niet zo bela-
den. Toch wijst uitbater
Pim de Goederen van De
Herberg zijn gasten voort-
durend op de maatregelen.
„Gelukkig kunnen we deze
weken het jaar nog een
beetje goed maken, maar
dat we hier vrijwel geen
besmettingen hebben ge-
had, moeten we zo houden.
Dus handen wassen, goed
afstand houden en loop-
richtingen aanhouden. De
klanten houden zich keurig
aan de voorschriften.”

IMAGO
We vragen De Goederen

hoe het toch mogelijk is dat
zo weinig mensen deze
prachtige streek kennen.
„Groningen heeft door de
aardbevingen helaas een
imagoprobleem terwijl het
in Westerwolde nog nooit
heeft ’geschud’. Degenen
die wel deze kant op ko-
men, razen langs ons heen,
richting Duitsland. Het zou
geweldig helpen als er een
trein zou rijden, want
openbaar vervoer kennen
we amper.” 

Lachend: „Er rijdt één
bus die er ’s morgens uit

gaat en er ’s avonds weer in
komt. De weinige inwoners
werken dan ook bijna alle-
maal hier. Vrijwel geen
forensenverkeer en daarom
is dit zo’n heerlijk rustige
streek gebleven. De beste
manier om dat te ondervin-
den, is te wandelen of te
fietsen.”

Westerwolde wordt wel
het mooiste, meest onbe-
kende stukje Nederland
genoemd. Verborgen langs
de Duitse
grens is het
precies het
tegenover-
gestelde van
wat zo ken-
merkend is
voor Gro-
ningen.
Geen einde-
loze akkers
zonder
horizon,
geen wier-
den, dijken
of strakke
waterlopen. 

Wel heeft
Westerwol-
de dezelfde
rust, ruim-
te, stilte en
duisternis
als de rest
van de pro-
vincie. Maar
het onderscheidt zich door
een glooiend landschap
met heide, bos, vennen,
houtsingels en fraaie beek-
dalen langs meanderende
riviertjes zoals de Ruiten
Aa, Westerwoldse Aa en
Mussel Aa die weer in hun
oorspronkelijke staat zijn
of worden teruggebracht.

Ook veel akkerbouw,

want Groningen is nog
steeds onze graan- en aard-
appelschuur. Dat zien we
terwijl we tarwe-, gerst-,
suikerbieten- en aardappel-
velden passeren die de
bloembollenvelden van het
noorden worden genoemd. 

HENNEP
En zien we het nou goed?

Hennepvelden? Is die ge-
weldige tv-serie Hollands
hoop dan toch niet op fan-

tasie geba-
seerd? Ja-
wel, want
deze hen-
nep brengt
je niet in
hogere
sferen,
maar is
voor de
productie
van kleding,
zeilen en
touw be-
doeld. Hen-
nep is popu-
lair bij de
boeren: een
makkelijk te
verbouwen
product,
geen kunst-
mest of
bestrij-
dingsmid-
delen nodig

en heel goed voor de struc-
tuur van de bodem zodat
een volgend gewas er beter
kan groeien.

De nu volop bloeiende
akkers worden begrenst
door fraaie loofbossen,
waarvan honderden hecta-
res in de jaren 30 van de
vorige eeuw in het kader
van de werkverschaffing
werden geplant. He-
laas zijn toen ook
grote delen van de
zogenoemde
woeste gron-
den verlo-
ren
ge-
gaan
vanwe-
ge de
grote be-
hoefte aan
landbouwgrond.

Westerwolde is
zó stil, zó mooi dat je
na bijna elk bochtje een
andere foto kunt maken.
We passeren de Aa-rivier-
tjes waarop kanoërs varen
en we komen door mooie
dorpen als Vlagtwedde,
Vriescheloo, Ter Wupping,
Holte, Wedde en Smeerling
dat net als het verderop

gelegen Bellingwolde een
beschermd dorpsgezicht
heeft. 

In Smeerling genieten we
in de fraaie tuin van Gaste-
rij Natuurlijk van een
smaakvolle lunch bereid
uit regionale
producten.
In Wedde
passeren
we Burcht
Wedde, het
enige kas-
teeltje van
Groningen
en een
belangrijk
monument
in het ont-
staan van het
huidige Neder-
land. 

Vanuit deze
burcht vertrokken Adolf
en Willem Lodewijk van
Nassau, broers van Willem
van Oranje, naar het slag-
veld van Heiligerlee waar in
1568 de eerste overwinning
op de Spanjaarden in de
Tachtigjarige Oorlog werd
behaald. In de jaren daarna
sloten de geuzenlegers de
belangrijkste wegen naar
de stad Groningen af door
de aanleg van schansen
zoals Bourtange en Oude-
schans. Beide zijn bewaard
gebleven en een bezoek
waard. 

De slecht toegankelijke
moerasgebieden, leidijken
en schansen vormden nog
eeuwenlang de verdedi-

gingslinie langs de noord-
oostelijke grens van de

Republiek der Zeven
Verenigde Neder-

landen. In de
burcht wer-

den tot in
de 16e

eeuw
hek-

senpro-
cessen

gevoerd.
Tegenwoordig

doet het geres-
taureerde kasteel-

tje dienst als kinder-
hotel.
In Bellingwolde, met

fraaie, statige herenboerde-
rijen langs de Hoofdweg,
leggen we even aan bij
museum MOW,waar tot
het eind van dit jaar de
expositie Vitamine K wordt
gehouden. Plaatselijke

kunste-
naars

hopen
bezoekers

zo een
steuntje in de

rug te geven in deze
bizarre tijden. 

Het museum heeft ook
een permanente expositie
van Lodewijk Bruckman,
een van de laatste magi-
sche realisten, tijdgenoot
van Carel Willink. Hij had
groot succes in Amerika
waar hij jaren woonde.
Bruckman leefde in de
jaren 80 enige tijd in Bel-
lingwolde en schonk 23 van
zijn prachtige werken aan
MOW. 

Nadat we de monumenta-
le Magnuskerk zijn gepas-
seerd, fietsen we via het
buurtschap Lethe dat in
vroeger tijden een berucht
smokkelaarsnest was en
het 15,5 km lange B.J. Tij-

denskanaal, nu vooral ge-
bruikt voor waterbeheer en
pleziervaart, naar Vrie-
scheloo. 

Daar gaat molenaar Rem-
ko Verstok ons voor naar
de nok van De Korenbloem
om uitleg te geven over de
werking van de molen. Zijn
collega Harm Prenger heeft
samen met zijn vrouw
Ankie een molenwinkeltje
en een B&B naast de mo-
len. 

NUCHTER
De mensen hier zijn

vriendelijk en heerlijk
nuchter. Het energieke
echtpaar Henk en Reina
Boels kocht elf jaar geleden
een bouwvallige boerderij
en bouwde het eigenhandig
om tot een fraaie B&B.
Reina werkt nu als project-
manager, maar is oor-
spronkelijk opgeleid als
bouwkundig ingenieur. 

Goed bewaard ggeehheeiimm
STRUINEN IN GRONINGEN

Gedwongen door het corona-
virus vieren veel mensen dit
jaar zomervakantie in eigen
land. Zijn er nog ergens
verborgen pareltjes? VRIJ
verkende de Westerwolde-regio
in het zuidoosten van de
provincie Groningen. 
door Joop Duijs

NL

Henk: „Zij heeft de her-
sens, ik de gouden handjes.
Het eerste wat we deden, is
de oprijlaan aanleggen. Als
jochie droomde ik al van
een lange oprijlaan met
platanen. Mijn materiaal

haal ik overal vandaan,
alles is al eens gebruikt.
Ook is het ons gelukt een
geheel energieneutraal
huis te bouwen. We zijn
helemaal van het gas af”,
vertelt de man die vroeger

zijn geld verdiende bij de
NAM... 

Henk en Reina rijden
beiden een Harley die
Henk uiteraard zelf onder-
houdt. „Als het ’s winters
weer rustig is, sta ik vele

uurtjes in mijn werkplaats.
Ook daar gebruik ik vrijwel
alleen gebruikte materialen
om de motoren te herstel-
len.”

Diezelfde ’macho’ ver-
zorgt ook de kamers, de

was en het ontbijt van zijn
gasten. ’Mooi man!’ zeggen
ze dan in Westerwolde, een
van de best bewaarde ge-
heimen van Groningen. 

De Gasterij in Smeerling is
idyllisch gelegen.
FOTO STICHTING PROMOTIE
WESTERWOLDE

Herenboerderij onderweg.
FOTO JOOP DUIJS

Veeteelt maar ook veel akkerbouw.
FOTO JOOP DUIJS

Rust 
overheerst

in regio
Westerwolde

LEGIO ACTIVITEITEN
In de Westerwolde-regio,
vanaf Utrecht zo’n 200
kilometer rijden, is enorm
veel te doen. Een greep:
◆ Vesting Bourtange met
vier musea. 
◆ Wonderwereld in Ter
Apel.
◆ Vesting Oudeschans met
vestingmuseum.
◆ Museumspoorlijn Star in
Stadskanaal.
◆ Streekhistorisch cen-
trum Stadskanaal. 
◆ De Oude Stelmakerij in
Sellingen. 
◆ Het Klooster in Ter Apel.
◆ Burcht Wedde.
◆ Dinopark Landgoed
Tennax.
westerwolde.groningen.nl

Ontspannende wandeling bij
Smeerling.
FOTO STICHTING PROMOTIE
WESTERWOLDE


