
Nog een week of acht te 

gaan tot het tiende Wester-

wolde Wandelweekend! De 

werkgroep kijkt er enorm 

naar uit. We komen regel-

matig samen om alles voor 

het weekend door te spre-

ken. De routes zijn klaar, de 

invulling ook, we kijken nu 

naar alle details. Tijdens de 

laatste bijeenkomst maakten 
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Nieuwsbrief 

WANDELWEEKEND 2022 

Zaterdag 25 juni 2022 

Zondag 26 juni 2022 

Startplek: 
Gasterij Natuurlijk Smeerling, 

Smeerling 15, Onstwedde 

Parkeren: 

Volg de aanwijzingen ter 

plekke! Parkeren tegen-

over de Gasterij kan dit 

weekend niet. 

 

In dit nummer: 

 

Nog een week of acht... 

Josien op zaterdag  

Verkeersregelaars en EHBO 

 

Hou Westerwolde schoon 

 

 

Thema 2022:   ‘We laten weer van ons horen!’ 

we een foto (zie onder). Dan 

heeft u er ook een beeld bij.  

De eerste wandelaars hebben 

zich al aangemeld en daar zijn 

we heel blij mee natuurlijk. 

Evenals voorgaande jaren is de 

zaterdagavondwandeling heel 

gewild. Nog niet ingeschreven? 

Wacht niet te lang, schrijf u 

vandaag nog in!  

Wij verwelkomen u graag.  

 

Met een vriendelijke  

wandelgroet, 

De organisatie  

Westerwolde Wandel-

weekend 

https://ticket.ticket-dog.nl/nl/shop/dyivxojxevfkpjkqkll5l8xwyvhw2bwiwav0ivl0


 

Vrienden: 

Westerwolde 
Wandelweekend 

 
partner: 

Op de zaterdag zal Josien Bakker bij Gasterij 

Natuurlijk Smeerling staan om u toe te zingen.  

Ze is er bij de start, maar zal er ook nog zijn als u 

weer gefinisht bent. Josien werd voornamelijk 

bekend door haar Groningse teksten op bestaan-

de nummers. Maar ze schrijft zelf ook en haar 

nieuwste nummer Ritme stond binnen no-time op 

nummer 1 in de Noord 9 van RTV Noord.  

Josien op zaterdag 

www.wandeleninwesterwolde.nl Het Westerwolde Wandelweekend is een activiteit van: 

Let op! Graag starten volgens de aangegeven tijden!  

Hou Westerwolde schoon! 

We wandelen tijdens het 

Wandelweekend in de prach-

tige natuur. U komt op de 

mooiste plekjes van Wester-

wolde. Heeft u afval, maar 

even geen gelegenheid om het 

weg te gooien? Neem het dan 

mee. Er is uiteindelijk altijd 

wel ergens een plek waar een 

afvalbak staat. Samen houden 

we Westerwolde schoon!  

Enkele weetjes: 

- Kauwgom vergaat pas na 20 jaar! 

- Een banaan breekt pas af na 1 jaar! 

- Plastic vergaat niet en blijft in oneindige stukjes achter in de natuur. 

(Bron: nederlandschoon.nl)  

Verkeersregelaars en EHBO  

Op beide dagen regelen verkeersregelaars het verkeer rondom het parkeren. Volg hun 

aanwijzingen dan ook op. Parkeren tegenover Gasterij Natuurlijk Smeerling kan dit 

weekend namelijk NIET. De ruimte is hier te beperkt.  

Ook is er het gehele weekend een team aanwezig die eventuele Eerste Hulp kan ver-

richten Bij Ongelukken.  


