
Aan het eind van deze maand 

is het al zover: het tiende 

Westerwolde Wandelweek-

end. Al meer dan 600 men-

sen meldden zich aan om 

mee te lopen. En daar zijn 

we uiteraard hartstikke trots 

op en blij mee! We hopen 

op een geslaagde tiende 

editie van het wandelweek-

end, waarbij we starten vanaf 

Het is bijna zover... 
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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: 

 

Het is bijna zover... 

Muskus– en beverrattenvanger 

Nog niet aangemeld? Het kan 

nog!  

De starttijden op een rij 

 

Calamiteitennummer 

 
Toneel op zaterdag 

 

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

Gasterij Natuurlijk Smeerling. 

In deze laatste nieuwsbrief nog 

een aantal zaken die belangrijk 

zijn en nog één keer de moge-

lijkheid om u alsnog aan te 

melden.  

Wij hebben er ontzettend veel 

zin in en hopen u op zaterdag 

25 en/of zondag 26 juni te be-

groeten in Onstwedde.  

Met een vriendelijke  

wandelgroet, 

De organisatie  

Westerwolde Wandel-

weekend 

Al gespot? Onze spandoeken hangen her en der in de regio. 



 

Vrienden: 

Westerwolde 
Wandelweekend 

 
partner: 

De muskus– en beverrattenvanger  van water-

schap Hunze en Aa’s zal op de zaterdagavond 

langs de route staan en u alles vertellen over zijn 

dagelijkse werk. Hij kan haarfijn het verschil uit-

leggen tussen de verschillende soorten knaagdie-

ren die er in het Westerwoldse water leven. 

Muskus– en beverratten worden gevangen, omdat 

ze schade aanrichten aan de oevers van de water-

gangen. Bevers richten ook schade aan, maar 

worden met rust gelaten. Zij zijn beschermd. Dat 

en nog veel meer kunt u te weten komen tijdens 

de zaterdagavondwandeling.  

Muskus– en beverrattenvanger 

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

De starttijden op een rij! 

Zaterdag 10 kilometer: 

17:30 - 19:00 

 

 

Nog niet aangemeld? Het kan nog!  

Bent u nog niet aangemeld voor ons tiende Westerwolde Wandelweekend en wilt u 

nog wel graag meelopen? Doe dit dan zo snel mogelijk.  

Ga naar de link op de pagina van Visit Groningen om u aan te melden of zoek via Goog-

le naar ‘Westerwolde Wandelweekend’. U wordt dan doorverwezen naar Ticketdog 

die de digitale inschrijving voor ons verzorgt.  

Zondag 12,5 kilometer:  

10:00 - 13:00 

Zondag 25 kilometer:  

08:45 -10:00 

Zondag 40 kilometer:  

08:00 - 09:00  

Het is belangrijk om deze starttij-

den in acht te nemen.  

Op zaterdagavond komt u de acteurs van 

toneelvereniging VIP uit Veelerveen te-

gen. Zij zullen inspelen op het thema: 

“We laten weer van ons horen”. Laat u 

verrassen tijdens de tien kilometer lange 

beleefroute op zaterdag.  

Toneel op zaterdag 

Calamiteitennummer 

Mocht u tijdens de wandeling een calamiteit of probleem willen melden, belt u dan naar  

06 83822696 

http://www.westerwoldewandelweekend.nl

