
Volgende maand starten we 

met het voorbereiden van 

het tiende Westerwolde 

Wandelweekend! 

We hebben er ontzettend 

veel zin in, nadat we twee 

jaar achtereen het weekend 

moesten afblazen.  

Gelukkig werd er door jullie 

allemaal wel veel gewandeld 

op één van onze wandelrou-

tes. De stichting Wandelen 

in Westerwolde krijgt nog 

alvast een tipje van de sluier 

op te lichten van het tiende 

wandelweekend.  

 

Houd uw e-mail in de gaten! 

 

Met een vriendelijke  

wandelgroet, 

 

De organisatie  

Westerwolde Wandelweekend 

steeds enthousiaste bericht-

jes van wandelaars. Ook wel 

eens een vraag of een kriti-

sche noot en dat is ook 

goed.  

Met deze nieuwsbrief willen 

wij u wijzen op twee belang-

rijke zaken:  

- De Rabo Club Support 

- Het Westerwoldepad in 

estafettevorm 

Eind november hopen we in 

een nieuwe nieuwsbrief 

Voorbereiding tiende wandelweekend 

Rabo Club Support 
De Rabobank draagt het ver-

enigingsleven een warm hart 

toe. Daarom organiseert zij de 

Club Support actie. Alle ver-

enigingen en stichtingen die bij 

de Rabobank zijn aangesloten 

kunnen deelnemen. Stichting 

Wandelen in Westerwolde 

doet ook mee! 

Tot en met 25 oktober 2021 

mogen de leden van de Rabo-

bank drie stemmen uitbrengen 

op drie van hun favoriete clubs. 

Elke stem is geld waard!  

Stemt u ook op de Stichting 

Wandelen in Westerwolde?  

 

 

Nr. 47, oktober 2021 

Nieuwsbrief 

WANDELWEEKEND 2022 

Noteer alvast de data in 

uw agenda: 

Zaterdag 25 juni 2022 

Zondag 26 juni 2022 

Startplek: 
Gasterij Natuurlijk Smeerling, 

Smeerling 15, Onstwedde 

In dit nummer: 

 

Voorbereiding tiende wandel-

weekend 

Rabo Club Support 

Het Westerwoldepad in  

estafettevorm 

Met gids langs de Ruiten Aa 

 

 

Dat kan als volgt: 

Ga naar de actiepagina en 

klik vervolgens op Stem 

nu op jouw favoriete 

club. Hierna opent auto-

matisch de Rabobankieren 

App of verschijnt de moge-

lijkheid om naar Internet-

bankieren te gaan. Of als u 

een unieke stemcode heeft 

gekregen per post of via de 

mail, kunt u die link volgen.  

Wij zijn te vinden door 

Wandelen in te typen in het 

zoekveld.  

Alvast bedankt voor uw 

stem!  

Met het geld dat we hiermee 

verdienen, hopen we weer 

een mooie editie van het 

Westerwolde Wandelweek-

end voor u te organiseren. 

 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport?gclid=CjwKCAjw2P-KBhByEiwADBYWCpjyyvDT9GQGjH3ERs2dpuVWcKfMVOlCWZDZQfhaYGzwhALwYjLkWhoCozQQAvD_BwE


 

Vrienden: 

Westerwolde 
Wandelweekend 

 
partner: 

Tussen Ter Apel en Wedderber-

gen ligt het Westerwoldepad. Een 

100 kilometer lang wandelpad, dat 

in meerdere etappes is te bewan-

delen.  

De voorzitter van de werkgroep, 

Westerwolde Wandelweekend, 

Willeke Bergman, is voornemens 

om het pad op zaterdag 30 okto-

ber met 39 anderen te lopen in 

estafettevorm. En wel als sponsor-

loop voor het goede doel: Pink 

Ribbon. Ze is zelf in 2020 gedia-

gnosticeerd met borstkanker en 

inmiddels genezen. Omdat ze iets 

terug wil doen voor borstkanker-

onderzoek, nam ze het initiatief 

voor deze wandeling. Het streef-

bedrag is € 5.000 en op de laatste 

zaterdag in oktober wordt duide-

lijk of dat gehaald is.  

 

Ook Doneren?  

Dat kan via deze link. 

 

 

 

De estafette start om 4.00 

uur op 30 oktober en iets na 

23.00 uur hopen de laatste 

lopers  te finishen. Burge-

meester Velema van de 

gemeente Westerwolde 

haalt de wandelaars binnen.  

 

 

Het Westerwoldepad in estafettevorm 

www.wandeleninwesterwolde.nl Het Westerwolde Wandelweekend is een activiteit 

van: 

Liever op pad met gids op zaterdag 30 oktober? Dat kan ook. De aquatisch ecoloog van het water-

schap wandelt tussen 11.00 en 15.00 uur een aantal keren langs De Ruiten Aa en vertelt onderweg 

onder meer over de vistrappen. Langs het water zit een bioloog die het onderwaterleven zal laten zien.  

En mocht u nieuwsgierig zijn naar de bever in het beekdal van de Ruiten Aa: in de tuin van MoeNieks is 

ook een muskusrattenvanger aanwezig om u daar van alles over te vertellen.  

Waterschap Hunze en Aa’s organiseert dit eveneens vanuit de tuin van MoeNieks in Vlagtwedde in het 

kader van De Week van Ons Water.  

Kijk voor meer info op weekvanonswater.nl 

Met gids langs de Ruiten Aa 

Ook wandelen voor het goede doel?  

Dat kan vanuit de theetuin MoeNieks aan de Weenderstraat 44, 

Vlagtwedde. Aanmelden via w.bergman@ziggo.nl.  

Er zijn routes van 6 of 9 kilometer tussen 11.00 en 15.00 uur.  

https://wandelen.voorpinkribbon.nl/team/westerwoldepad
https://www.onswater.nl/onderwerpen/week-van-ons-water

