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ONS ODULPHUSPAD IS KLAAR!
GEPRESENTEERD EN OPGELEVERD!
Geachte geïnteresseerde van het ´Odulphuspad´,
Hierbij de vijfde en ook laatste nieuwsbrief. Verdere informatie zullen wij via de eigen
Odulphuspad-website gaan geven.
Presentatie Odulphuspad
Op 4 juni van dit jaar, aan het begin van het wandelseizoen, mocht onze voorzitter uit
hoofde van Stichting Lytse Marren en onder het toeziend oog van ‘Odulphus zelf’, het eerste
exemplaar van het Odulphus boek aan de Gedeputeerde Michiel Schrier overhandigen.

Wij zijn trots!
Trots op het mooie pad dat tot stand is gebracht. Trots op de uitstraling die het heeft
gekregen en op iedereen die zijn steentje daaraan heeft bijgedragen. Trots op de
gemeenschap die ons pad een warm hart toedraagt! Trots op alle donateurs en
belangstellenden die ons hebben gesteund; financieel of anderszins. Trots op het prachtige
Odulphus boek de Odulphus-app en de Odulphuspad website.
Volbracht!
Tenslotte trots, op Jelly Sieswerda en Richard den Dunnen, die op 9 augustus meedeelden
dat zij het pad al helemaal hadden gelopen! Zij waren enthousiast en vonden het een
fantastische ervaring en een verrassende kennismaking met het Friese landschap. “Wat een
prachtige route, wat een leuke en bijzondere plekjes en adressen. Alles klopte!”
Op 11 augustus mochten zij als eerste hun volle stempelkaart inleveren. Het werd een
feestelijk moment in theetuin "Kootje bij de brug" op het Wolsumerketting. Waar Harold
Visser als voorzitter van de Stichting Lytse Marren namens de andere aanwezige
bestuursleden het aandenken mocht uitreiken.

Odulphus souvenir
Hoe ziet dat aandenken er uit en waar bestaat dat uit? Het Odulphus souvenir is een ‘reliek’
geworden. Het is gemaakt van één van de binten van het voormalige St.Odulphus klooster:
een stukje hout gegoten in hars met daaraan een leren veter.
Het reliek is voorzien van een uniek nummer en wordt vergezeld door een oorkonde,
ondertekend door de dendrochronoloog Paul Borghaerts, wat herkomst, echtheid en leeftijd
van het hout verzekert.

Herdruk Odulphuspad-boek
De verkoop van het boek gaat goed! De eerste herdruk komt er binnenkort aan. Deze zal
behoudens een paar kleine wijzigingen (foutjes) ongewijzigd worden herdrukt. Ook worden
enkele kaartjes wat aangepast. Met dank aan diegenen die de feedback hebben gegeven.
Culturele Hoofdstad 2018
Zoals eerder is aan gegeven zijn er naast het Odulphus boek ook 4 ‘rondjes’ ontwikkeld. Te
weten 2 promotierondjes: Bolsward en Oudega, en twee rondjes in het kader van CH 2018:

Workum en Sloten. De laatste twee rondjes zijn nu ook gereed en zijn gratis verkrijgbaar bij
de diverse boekhandels en verkooppunten van het Odulphus boek. Voor het derde
CH 2018-rondje, bij Woudsend zijn helaas geen middelen gevonden om dat nu te realiseren.
Wellicht is daar nog een mogelijkheid voor in de toekomst.
Wegkruisen; (voortzetting)
Het wachten is nog op concrete invulling van de dorpen Roodhuis, Blauwhuis en Bakhuizen.
Het is jammer dat in deze laatste nieuwsbrief nog geen concreet plan kan worden

voorgelegd. Maar zodra er meer over bekend is zal dat op onze website worden geplaatst,
waar u zich dan verder kunt informeren.

St.Odulphus Ecopad
Zoals u wellicht in de media heeft kunnen vernemen heeft onze stichting de betrokken
gemeenten aangeboden om van ons Odulphuspad een Ecopad te maken, voorzien van
‘bijenflinterlinten’. Inmiddels trekken het St.Odulphuspad en ‘Ecologisch
Bermbeheer/Bijenflinterlinten/Friesland zoemt’, gezamenlijk op en zijn we vaak samen te
vinden op diverse markten en manifestaties waarmee we elkaars aanwezigheid bestendigen
en versterken.
Facebookcommunity
Er zijn al 276 leden actief op onze facebookcommunity. Stel je vragen, deel informatie en
laat weten wat je hebt beleefd en geef ‘Jouw pad’, ‘Ons pad’, aanvullende dynamiek!
Samenwerking Abellife
Ons bestuur heeft de samenwerking met Abellife als positief ervaren. Deze maand vindt een
gezamenlijke evaluatie plaats. In elk geval kunnen wij u nu al melden dat het waarschijnlijk
niet de laatste keer zal zijn dat wij met elkaar samenwerken.
Routeadviezen TeVoet
Ook onze samenwerking met de vereniging TeVoet hebben wij als zeer positief ervaren. Dit
is wederzijds want de vereniging is “erg blij met het uiteindelijke resultaat; een prachtige
route! Dat vergde een langdurige voorbereiding met veldverkenningen, veel overleg etc. Het
was echter een uiterst prettige samenwerking met alle partijen te noemen. En wij hopen dan
ook dat meer mensen wandelend komen genieten van het mooie Friesland". Aldus
vereniging TeVoet.
Odulphuspad website
Het bestuur heeft besloten de website ook te gaan gebruiken voor aanvullende informatie
zoals verdiepingsartikelen nieuws en of tips. Maar er komen ook een aantal links te staan
naar interessante websites. En verder actuele trajectinformatie, nieuwe places of interest,
informatie over het openbaar vervoer, verkooppunten van het boek, gebruik van de app,
waar en hoe kan je het Odulphus reliek kunt bestellen, enz.enz. Kortom een dynamische site
die zeker nooit hetzelfde zal zijn!

Actueel: Traject Refugium
Extra knooppunten bij Balk en Harich zorgen helaas voor verwarring en behoeven een
toelichting. Zie het kaartje op de website. In de herdruk van de gids wordt dat dan ook
aangepast.
Route markeringen en informatieborden
Met bijna alle betrokken gemeenten is inmiddels overeenstemming bereikt over de plaatsing
van de 27 startpuntenborden bij begin-, tussen- en eindpunt van elk traject. Graag hadden
wij nu gemeld dat zij inmiddels zouden zijn geplaatst maar helaas..... Ook hier geldt dat
wanneer deze geplaatst zijn, u dat op de Odulphus-website kunt vernemen.

Ned. Genootschap van St. Jabiks
Het genootschap van St. Jabiks heeft haar jaarlijkse bijeenkomst, dit keer georganiseerd door
de afdeling Friesland, op 10 november van 10.00 uur – 16.00 uur in de Grote Kerk te
Leeuwarden. Het St.Odulphuspad zal daar ook in een stand vertegenwoordigd zijn.

Bestuurlijke aandachtspunten:
•

(hernieuwde) subsidieaanvragen

•

crowdfunding

•

sponsoring

•

branding naamsbekendheid

Tips
Tresoar (provinciale archief)
Voor mensen die op zoek zijn naar nog meer historische informatie is dat een uitstekend
startpunt. Er is een ongelooflijk grote hoeveelheid informatie te vinden. Zoals prachtige
kaarten van Friesland maar ook foto's en ander beeldmateriaal. www.tresoar.nl
Warns
Iets buiten het dorp aan de Skarlerdyk (bij de kerk) is een prachtige dorpstuin gekomen. De
tuin is de moeite waard om te bekijken en ligt vlak bij het dorp.
Hemelum
Ook de nieuwe dorps tuin in Hemelum is zo goed als klaar. De tuin heeft een besloten
karakter en is vrij toegankelijk. Daarmee is deze tuin ook een mooi rustpunt geworden. De
tuin is dan ook in de Odulphus route opgenomen.
Balk Boterdorp
Op initiatief van it Bûterhûs is er een luisterwandeling gerealiseerd in Balk. De wandeling
heeft als onderwerp de vroegere boterhandel in Balk. Deze wandeling start bij it Bûterhûs in
de van Swinderenstraat 8 waar ook het VVV is gevestigd. Met behulp van de folder en een
gratis app kan deze wandeling worden gelopen.

