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Noteer alvast in de agenda:

De tiende was een succes!

WANDELWEEKEND 2023

En dan is het alweer voorbij!
Na een maandenlange voorbereiding was het eind juni
dan zover: de tiende editie
van het Westerwolde Wandelweekend. Het weer was
geweldig, de wandelaars
enthousiast en de routes
verrassend en prachtig. We
verwelkomden enkele honderden wandelaars in Westerwolde, die overwegend

Zaterdag 24 juni 2023
Zondag 25 juni 2023

Startplek:
Polderputten, Ter Apel

In dit nummer:

dezelfde mening deelden: wat is
het toch een prachtig gebied.
En dat is natuurlijk wat wij
willen promoten en uitdragen:
de schoonheid van Westerwolde. En daar gaan we gewoon
mee door, want na deze tiende
editie gaan we zeker weer aan
de slag met een elfde. Maar niet
nadat we geëvalueerd hebben
en de verbeterpunten verzameld. Want ook die zijn er

altijd weer. We nemen alle
opmerkingen en aanbevelingen serieus.
Rest ons u te bedanken
voor uw deelname en
graag tot volgend jaar!

De organisatie
Westerwolde Wandelweekend

Aantal wandelaars
De beleefroute op zaterdagavond was het meest in trek. Ruim 400 wandelaars deden hier
aan mee. Aan de 12,5 km op zondag deden zo’n 180 mensen mee, bijna 100 aan de 25 km
en voor net geen 60 mensen was er een route van 40 kilometer uitgezet.

De tiende was een succes!
Aantal wandelaars

Beleefroute en wandeldag
Vrijwilligers

Westerwolde
Wandelweekend

Beleefroute en wandeldag

partner:

Vrienden:

Op zaterdagavond deelde waterschap Hunze en Aa’s water uit en vroeg toneelvereniging VIP
aandacht voor de eerstvolgende waterschapsverkiezingen

Bij Staatbosbeheer konden de wandelaars pannenkoeken proeven van boekweitmeel en in Ter
Wupping stond de ijsman van IJssalon Veendiep
Maar er was meer. Ook het jeugdorkest van de harmonie in Winschoten stond langs de route. Het
atelier van Artphy was open voor bezoek en bij de start en finish stond Josien Bakker te zingen. De
zondag was de wandeldag. Wandelaars konden toen kiezen tussen drie verschillende routes: 12,5, 25 of
40 kilometer.

Vrijwilligers
Heb je genoten van het Westerwolde
Wandelweekend en zou je ook wel
iets willen betekenen voor het wandelen in Westerwolde?
Denk er dan eens over om vrijwilliger
te worden bij de Stichting Wandelen in
Westerwolde, meer informatie en
aanmelden kan bij
info@wandeleninwesterwolde.nl.

Graag tot volgend jaar!
Het Westerwolde Wandelweekend is een activiteit van:

www.wandeleninwesterwolde.nl

