Een verslag van de editie 2022

Na twee jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie, stond
dit jaar in juni eindelijk weer het Westerwolde Wandelweekend
op het programma. De tiende editie dit keer! En ook dit jaar
was waterschap Hunze en Aa’s weer partner van dit prachtige
wandelevenement.
Een jubileumeditie dus, die we vierden bij Gasterij Natuurlijk
Smeerling. Van daaruit konden de wandelaars de verschillende
afstanden wandelen. En dan weten we al zeker dat er weer mooie
routes door onze vrijwilligers bedacht gaan worden. Routes die door
verschillende landschappen gaan en langs vele watergangen. Want de
beekjes de Ruiten Aa en Mussel Aa kronkelen rijkelijk door
Westerwolde.
Tijdens ons regelmatige overleg bedachten we de mooie lusjes en de
activiteiten voor onderweg. De verbeterpunten van de vorige editie
namen we natuurlijk mee. Het thema ‘We laten weer van ons horen’
werd onder meer door Josien Bakker vertaald in prachtige liedjes bij
het startpunt.
De inschrijvingen liepen niet meteen storm, maar kwamen later mooi
op gang. Eén afstand overigens was nieuw: de 40 kilometer. Een mooi
trainingsmoment voor de mensen die aan de Nijmeegse Vierdaagse
meededen of later dit jaar aan de Tocht om de Noord. Enkele tientallen
deelnemers meldden zich hier voor aan. Het aantal deelnemers was
uiteindelijk ruim 700. Op zaterdagavond hadden we 400 deelnemers,
op zondag 340. Een mooi aantal, waar we zeer content mee zijn.

Voorwoord door
Willeke Bergman,
WATERSCHAP HUNZE EN AA’S
Voorzitter werkgroep Westerwolde Wandelweekend

En wederom waren de reacties hartverwarmend. We kregen lovende
kritieken en goede adviezen voor verbetering. Daar gaan we uiteraard
mee aan de slag. We kijken er nu alweer naar uit om met het elfde
Wandelweekend aan de slag te gaan.
Het startpunt is al bekend: De Polderputten in Ter Apel en wel op 24 en
25 juni 2023.
WIE WEET TOT DAN!

ALGEMEEN
Data: 25 en 26 juni 2022
Vertrekplaats: Gasterij Natuurlijk Smeerling, Onstwedde
Partner: waterschap Hunze en Aa’s
Vrienden: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Zo! Groningen

Zaterdag 25 juni
Route 10 kilometer met op de
route:
- Josien Bakker,
singer/songwriter (foto) – bij de
start

- Jeugdorkest de Harmonie bij
atelier Artphy

- Sketch toneelvereniging VIP
- Staatsbosbeheer (deelde
pannenkoeken uit)

- IJsverkoop
-

Flesjes water van Hunze en Aa’s

Aantal deelnemers: 400

Zondag 26 juni
Route 12,5, 25 en 40 kilometer
met onderweg mogelijke pauze
bij:
- Uitkijktoren Ter Wupping
nabij Höfte (alle afstanden)
- Alteveer Buiten (25 en 40)
- MoeNieks (40)

Foto:
Kruize
Bron: Facebook Meijco
van Bé
Velzen

Aantal deelnemers: 340

De routes varieerden in lengte.
Men kon kiezen tussen 12,5, 25
en 40 km. op zondag. Op
zaterdag wandelde men 10 km.
De routes liepen overwegend
langs de Ruiten Aa en de Mussel
Aa die als een levensader door
Westerwolde meanderen. De
landschappen waren divers en
varieerden van bos,
landbouwakkers tot beekdalen.
Foto’s Bé Kruize

Route 10 km

Route 12,5 km

Route 25 km

Route 40 km

Foto: Bé Kruize

FEITEN
400 deelnemers op zaterdag, 340 op zondag
De meeste wandelaars kwamen uit Vlagtwedde...
… Ter Apel was een goede tweede
Ook Winschoten was goed vertegenwoordigd, evenals Onstwedde
14 wandelaars kwamen uit Alteveer en 31 uit de stad Groningen
Ook waren er deelnemers uit Naarden, Woerden, Ermelo en Erp
Eén deelnemer reisde het verst naar de startplek, 291 km (en kwam uit
Hoeven in de buurt van Breda)
Er werden honderden flesjes water uitgedeeld en dertig pannenkoeken

en….alle wandelaars !!!

Met dank aan

ALLE VRIJWILLIGERS VAN HET WANDELWEEKEND

