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Geachte geïnteresseerde of donateur van het ´St. Odulphuspad´,
De zomervakantie ligt alweer lang achter ons, evenals de herfstvakantie, en ondertussen is het
opnieuw november geworden. Nog een slordige 5 maanden tot april 2018, voordat het
St. Odulphuspad zijn eerste wandelaars zal kunnen gaan begroeten! Tot die tijd moet er ook nog veel
gebeuren! Veel voorbereidingen zijn al gedaan, zoals u hierna kunt lezen, maar het is zeker niet voor
het eerst dat een projectgroep tot de ontdekking komt dat het toch een ‘hele klus’ is waaraan zij is
begonnen! Desondanks zijn we nog steeds enorm enthousiast over het plan en willen iedereen graag
verder informeren over de vorderingen!

1.

2.

ROUTE ONTWIKKELINGEN
Op 8 mei 2017 is de aftrap gegeven voor de start van de realisatie van ons Odulphuspad.
Onze keuze is gevallen op de firma ‘Abellife’ uit Lochem, die de uitvoering van ons
project op zich gaat nemen. Het is een gerenommeerde organisatie met een groep
enthousiaste mensen, die veel ervaring heeft in het ontwikkelen van diverse wandel-,
fiets- en vaarroutes (o.a. ‘Routes die je raken’). Onze Stichting is erg enthousiast over de
producten die zij leveren en de samenwerking tot nu toe is plezierig.
Met de bekendheid van het Odulphuspad gaat het goed. Het pad is al diverse keren in
pers en media (o.a. Omrop Fryslân en RTL 5) geweest en is inmiddels aardig bekend
binnen de provincie.

3.

ONDERNEMERSBIJEENKOMSTEN
Op 2 en 9 oktober heeft Abellife twee bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers
die, wel of niet, aan de route gesitueerd zijn. De bijeenkomsten zijn goed bezocht.
Iedereen kon zich informeren over de plannen, vragen stellen en ideeën opdoen, en van
de hand doen. Tijdens deze avonden werd door Abellife een concept-format van het
´Odulphusboek ´ getoond met daarin een sfeerimpressie over hoe de inhoud er mogelijk
uit gaat kan gaan zien, met foto’s, verhalen, kaartjes, overnachtingen, horeca, tips enz.
Het zag er veelbelovend uit!
Er bleek veel draagvlak te zijn voor onze route en al tijdens deze avonden startten
ondernemers spontaan samenwerkingsinitiatieven! Er is zelfs door één ondernemer een
Community-groep opgericht om bekendheid te geven aan Het Odulphuspad en om
wandelaars ervaringen te laten uitwisselen! (Henne Molenaar; Bed and Breakfast
voormalig Doopsgezinde kerk Koudum).
Zit u ook op facebook? Wordt lid van deze community van het St. Odulphuspad: ga naar
de website www.odulphuspad.nl/community.html en klik op de link in de tekst en geef
op de community-pagina aan dat je lid wil worden. We hebben inmiddels al honderd
leden! U kunt zelf ook leden voorstellen op de pagina. Op naar de tweehonderd leden!
Ook is onze St. Lytse Marren benaderd met de vraag of het plaatsen van wegkruisen (zie
o.a. voorbeeld Limburg) op de route ook een idee is? Het bestuur omarmt dit initiatief en
is hier inmiddels mee aan de slag.
Voor ons als projectgroep en voor Abellife zijn al deze reacties en initiatieven enorm fijn
om te vernemen, omdat het succes van het Odulphuspad voor een groot deel ook van
hun ondernemerschap en enthousiasme af zal hangen!

4.

In de laatste week van oktober was het laatste advies-overleg met ‘Vereniging Te Voet’ .
De route is nu, na her en der nog wat aanpassen, definitief. Hij krijgt een totale lengte
van ± 260 km en zal niet bestaan uit 14 maar uit 15 trajecten, inclusief 4 rondjes waarvan
2 ‘promotierondjes’ en 2 rondjes i.k.v. Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
(LCH2018). Deze laatste twee rondjes gaan liggen bij Workum en Sloten. Op verzoek van
‘Woudsend Promotie’ onderzoeken wij nog een ‘rondje Woudsend’. De realisatie zal
afhangen van de beschikbare financiële middelen.

5.

Abellife is inmiddels gestart met de verdere invulling en uitwerking van de trajecten in
het boek en op de app. De hele route is gedigitaliseerd en wordt nu verder op de app
vastgelegd en verder uitgewerkt en ingevuld. Van het boek is de ‘blauwdruk’ klaar en alle
informatie kan nu verder worden ingebracht.

6.

Op dit moment hebben de routemarkeringen en informatieborden in het veld onze
hoogste prioriteit. Hierover zijn wij in ‘petear’’ met de Marrekrite en de Provincie en
gemeenten.

7.
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SUBSIDIEAANVRAGEN
Het bestuur gaat zeer waarschijnlijk na de realisatie van Het Odulphuspad een
hernieuwde subsidieaanvraag bij het Mienskipfûns indienen. Dit als aanvulling op
Het Odulphuspad en i.k.v. de marketing en digitalisering van de kloostergeschiedenis in
Friesland.
BESTUUR STICHTING LYTSE MARREN
In de Nieuwsbrief van april dit jaar gaven wij aan 2 bestuursvacatures te hebben.
Inmiddels kunnen wij meedelen dat ons bestuur opnieuw is uitgebreid en momenteel
bestaat uit 5 leden, te weten: Dhr. H. Visser (Wolsum), Dhr. M. de Boer (Itens),
Dhr. H. Hoekema (Koudum), Dhr. P. Brenninkmeijer (Heeg), Dhr. J. Koudstaal
(Purmerend).
Tot zover de ontwikkelingen tot nu toe.
Nog even dit:
Tijdens de uitvoering kwamen er extra wensen binnen de uitvoering van het project
naar voren, zoals bijvoorbeeld het digitalisering van een klooster of het laten ontwerpen
van een Odulphusbeeldje dat wandelaars kunnen krijgen als beloning bij een volle
stempelkaart. Wilt u op welke manier dan ook een bijdrage leveren aan de verdere
invulling/totstandkoming van ons project, dan kunt u een donatie doen en daarbij
gebruik maken van de volgende link:
https://st-odulphus-pelgrimspad.kentaa.com/ Mocht de link niet werken? Kopieer en
plak deze dan in uw browser!
Wij doen dit jaar (december) ook weer mee aan de Ledensponsoring van de Rabobank
Sneek Zuidwest-Friesland. Heeft u een rabobankrekening ? Stemt u dit jaar (weer)
mee? Elke stem op het St. Odulphuspad Zuidwest-Friesland levert onze Stichting € 5,op!
Namens bestuur en team bij voorbaat hartelijk dank!

