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Geachte geïnteresseerde, donateur van het ´Odulphuspad´,
Hierbij brengen wij u op de hoogte over de ontwikkelingen rondom de totstandkoming van onze
nieuwe pelgrimsroute ‘Camino de St. Oduphus’. Wij zijn blij met onze ‘volgelingen’ en donateurs en
blij dat wij u daarom vandaag onze eerste nieuwsbrief mogen sturen.
Op dit moment zijn er, zowel informeel als formeel, verschillende ontwikkelingen te melden.
Onderzoek trajecten Odulphuspad
Wij hebben een klein team van vrijwilligers (5 pers.) dat onderzoek doet naar paden binnen het
gebied van de Camino St. Odulphus. Momenteel zijn zij bezig met de onverharde paden in
Gaasterland. Het betreft onderzoek naar kwaliteit, verbindingen, aanwezige interessante plaatsen,
monumenten, uitzichtspunten e.d. Wij gaan er van uit eind december zicht te hebben op de
definitieve trajecten die het Odulphuspad zullen gaan vormen. Een traject zal ongeveer tussen de 17
en 22 km gaan bedragen. Voorstellen en adviezen t.b.v. de trajecten worden momenteel gedaan
door de Vereniging ‘Te Voet’. Als al het onderzoek gedaan is willen wij de mogelijke routes aan gaan
brengen op GPS. Later, als de financiële kaders in orde zijn, zullen zij binnen een ´Odulphus app´
worden gebracht. Deze verkenning heeft een officieus karakter en valt buiten de officiële start voor
de realisatie van de Camino. Het eigenlijke werk moet dan nog beginnen!

Financiële voortgang
Er zijn diverse subsidieverzoeken bij verschillende fondsen en organisaties gedaan. Er zijn afgewezen
verzoeken waaronder van gemeenten maar ook toegewezen subsidies waaronder die van de
provincie Fryslân (Mienskipfûns) en diverse Stichtingen zoals u in de kranten heeft kunnen lezen.
Daar zijn wij erg blij mee.
Er zijn nog lopende verzoeken o.a aan de gemeente Súdwest-Fryslân, die wij een bijdrage gevraagd

hebben uit het Kernenfond van € 18.250,- De gemeente heeft ons gevraagd om een viertal
ondersteuningsverklaringen vanuit stads- en dorpsbelangen. Wij hebben 21 dorps- en stadsbelangen
benaderd, allen ondersteunen ze ons project! Wij wachten nu nog op het besluit van de Gemeente
Súdwest-Fryslan maar hebben hierover positieve verwachtingen.
Ook bereiden wij op dit moment het subsidieverzoek voor aan Prins Bernhard Cultuur Fonds. In de
eerste helft van april 2017 krijgen we daarvan de uitslag. Nog even geduld hebben dus.
Verder is er een Crowdfunding gestart via Kentaa en doet ons project mee met de Rabobankledenactie. Ook is aan diverse ondernemers in Súdwest Fryslân een mail gestuurd om ons project bij
hen onder de aandacht te brengen en met de vraag om ons project te steunen. Ook zij zullen van
deze pelgrimsroute gaan profiteren net als de wandelaar!
Over de respons van deze 3 laatste financiële bronnen informeren wij u later.
Aftrap werkzaamheden
Het ligt in ons voornemen om medio april, als alle financiële voorbereidingen zijn afgerond, de start
te gaan maken met de definitieve uitwerking van ons project.
Ondertussen genieten wij van enig voorwerk: ‘Soms heb je dromen die je wakker houden totdat je ze
uitvoert’ is een modern aforisme. Het realiseren van het Odulphuspad is bij ons een wensdroom ,
en soms nemen we een voorschotje door het bewandelen van een mogelijk tracé van het
Odulphuspad, langs de mooiste gebieden van Zuidwest-Friesland waar landschap, natuur en cultuur
elkaar tegenkomen. Genieten!
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Lytse Marren heeft in haar jaarvergadering besloten eerst de financiële
afwikkelingen af te ronden alvorens het project vorm te gaan geven. Daarnaast heeft zij besloten om
de Camino de St. Oduphus op dit moment als enige project vorm te gaan geven. Met mogelijk
nieuwe projecten zal geen start worden gemaakt want de realisatie van het huidige project zal veel
werk met zich meebrengen. Voor meerdere projecten is er simpelweg te weinig tijd en mankracht.
Voor de realisatie van het huidige project is het bestuur daarom ook druk op zoek naar uitbreiding
van het team vrijwilligers maar ook naar uitbreiding van haar bestuur, iets wat niet eenvoudig
verloopt……..
Bent u wellicht geïnteresseerd? dan kunt ons dat laten weten (info@stichtinglytsemarren.nl).
Tot zover de ontwikkelingen tot dit moment.
De volgende nieuwsbrief verschijnt waarschijnlijk begin maart 2017.
Met vriendelijke groet,

Team Odulphus
NB: Wellicht heeft u in uw omgeving vrienden of kennissen die een RABO-rekening hebben of die lid
zijn van de RABO-bank? Misscheien kunt u ons project bij hen onder de aandacht brengen opdat zij
ons project ook (gratis) kunnen steunen. Wijs hen op www.odulphuspad.nl

