Een verslag van de editie 2019

Al snel na de zomer van 2018 pakten we, Stichting Wandelen in
Westerwolde, de organisatie op van het 9e Westerwolde
Wandelweekend. Ook dit jaar zou waterschap Hunze en Aa’s
weer partner zijn van dit prachtige wandelevenement.
We wisten al vrij snel het vertrekpunt: Partycentrum De Meet in
Bellingwolde. Omdat dit stukje Westerwolde nu aan de beurt was.
Vanuit Bellingwolde werden er door de vrijwilligers drie verschillende
routes uitgezet: 10, 12,5 en 25 kilometer.
Tijdens ons regelmatige overleg bedachten we de mooie lusjes en de
activiteiten voor onderweg. Dat het veel lange, rechte stukken lopen zou
worden, wisten we, maar vonden we geen belemmering. Het is zoals dit
stukje Westerwolde ook is.
Het thema ‘Over zand, veen en klei’ was ook snel gevonden, immers dit
unieke stukje Westerwolde heeft zowel, zand, veen als klei als
ondergrond.

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

De inschrijvingen kwamen rustig op gang. Opvallend veel mensen uit
Bellingwolde gaven zich meteen op. Maar ook veel oude bekenden lieten
weten weer graag mee te lopen.
Uiteindelijk deden er, verdeeld over 2 dagen, 600 wandelaars mee. Op
zaterdagavond hadden we 334 deelnemers, op zondag 266.
Als aandenken gaven we ze een spons met de tekst:
U wandelde over zand, veen en klei. We hopen dat u er van genoten
heeft. Als dank voor uw deelname een spons. Het vele veen in
Westerwolde hield als een spons het water vast. Als veen uitdroogt,
weegt het niks. Als het nat wordt, juist wel. Dompel de spons in water
en verwonder u.
De spons – in heel platte vorm uitgereikt – werd zeer gewaardeerd.
Net als alle vorige edities hebben we nu ook weer warme reacties, mooie
woorden en goede adviezen mogen ontvangen. Die nemen we mee naar
het volgende Westerwolde Wandelweekend.
Volgend jaar is het de 10e keer dat we het Wandelweekend organiseren.
Dan staat het weekend gepland op 20 en 21 juni 2020 en wordt er
gewandeld vanuit Smeerling.
WIE WEET TOT DAN!

ALGEMEEN
Data: 22 en 23 juni 2019
Vertrekplaats: Partycentrum De Meet, Bellingwolde
Partner: waterschap Hunze en Aa’s
Vrienden: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en EHS Westerwolde

Zaterdag 22 juni
Route 10 kilometer met
onderweg haltepunten bij:
- Berny Musical, gitarist
- Demonstratie SUPPEN
(Stand Up Paddling)
- Staatsbosbeheer
- Het labyrinth en
- IJsverkoop bij de
Veendiepplassen
Aantal deelnemers: 334

Zondag 23 juni
Route 12,5 en 25 kilometer met
onderweg pauze bij:
- Bostheater, Vriescheloo, met
optreden Krzysztof Groen.
- Camping Noorderloo, Vriescheloo
- Ons Noabershoes, Veelerveen
Bij de start kreeg iedereen een
sappige appel aangeboden voor
onderweg.
Bron: Facebook Meijco van Velzen

Aantal deelnemers: 266

Zaterdag, 10 km

Zondag, 12,5 km

Zondag, 25 km

FEITEN
438 unieke deelnemers
334 deelnemers op zaterdag, 266 op zondag
oftewel, veel van onze wandelaars kwamen op zondag weer terug

Bijna 10% van de wandelaars kwam uit Bellingwolde
5 wandelaars kwamen uit Duitsland
Ruim 12% van de wandelaars kwam van buiten de provincie (evenals vorig jaar)
1 deelnemer kwam uit Amsterdam
36 wandelaars kwamen uit Vlagtwedde
De wandelaar die van het verst kwam, woont in Alphen a/d Rijn (251 km)
KIJK VOOR EEN UITGEBREID FOTOVERSLAG OP https://westerwolde.groningen.nl/wandelen/westerwolde-wandelweekend

en….alle wandelaars !!!

Met dank aan

ALLE VRIJWILLIGERS VAN HET WANDELWEEKEND

