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Data en tijden
Noteer alvast in de
agenda:
Wandelweekend 2020

Het tiende wandelweekend!
Met trots laten wij weten
dat we dit jaar alweer het
TIENDE Westerwolde

Zaterdag 20 juni,
starten tussen 17.30 uur en
19.00 uur
Zondag 21 juni
starten vanaf 9.30 uur
(25 km), 11.30 uur (12,5
km)

Startplek:

Wandelweekend organiseren. Dit vindt plaats in het
weekend van de Midzomernacht: 20 en 21 juni 2020.
We starten dit jaar bij de
Gasterij Natuurlijk Smeerling
in Onstwedde. Van daaruit
zetten wij weer een drietal

prachtige routes voor u uit:
de 10 kilometer beleefroute
op zaterdagavond en de 12,5
kilometer en 25 kilometer
op de zondag. Inschrijven
kan vanaf nu! Zie verderop
in deze nieuwsbrief hoe dat
werkt. Wij zien er weer naar
uit u te mogen begroeten in
het derde weekend van juni.
In de komende nieuwsbrie-

Gasterij Natuurlijk Smeerling,

Smeerling 15, Onstwedde

Aanmelden kan nu!
Aanmelden voor het Wandelweekend kan NU
via deze link:

In dit nummer:

Het tiende wandelweeekend!
Aanmelden kan nu!
Aanbieding
Startplek

https://westerwolde.groningen.nl/
wandelen/westerwolde-wandelweekend.
Even googelen op de woorden Westerwolde en
Wandelweekend brengt u ook snel op de juiste
plek. U ziet dan een aanmeldmogelijkheid als
hiernaast afgebeeld. Vul alle invulvelden in en
klik op verzenden. Let op! Het is belangrijk
dat we uw juiste naam en woonplaats weten,
zodat we de betaling kunnen controleren. Het
te betalen bedrag kunt u nadat u het formulier
heeft ingevuld en verzonden overmaken naar
IBAN: NL 75 RABO 0194 3636 19 t.n.v. Westerwolde Wandelweekend o.v.v. uw naam en
woonplaats. Als we de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging
toe gemaild.

ven wordt u steeds op de
hoogte gehouden van de
voortgang.
Met een vriendelijke
wandelgroet,

De organisatie
Westerwolde Wandelweekend

Westerwolde
Wandelweekend
partner:

Aanbieding camping ‘t Plathuis
Wilt u overnachten in de buurt
van de startplek? Dan heeft onze
sponsor camping ‘t Plathuis in
Bourtange een aanbieding voor
u!

Deze hutten zijn heel basic,
maar wel erg knus. Uiteraard is
het ook mogelijk om met een
eigen kampeermiddel te overnachten.

In het weekend van 20 en 21 juni
zijn er nog VIER trekkershutten
beschikbaar.

De wandelaars die een
overnachting boeken, krijgen
een korting van 10% per overnachting, per kampeerplaats.

Kijk op de website
www.plathuis.nl voor de
contactgegevens van de
camping en lees hier ook
hoe u een overnachting
kunt reserveren.

Vrienden:

Startplek Gasterij Natuurlijk Smeerling
We starten dit jaar bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. Het adres van de Gasterij is Smeerling 15,
Onstwedde. Parkeren kan op het veld langs de Onstwedderweg. Bordjes en verkeersregelaars zullen
dit in goede banen leiden op beide wandeldagen.
Starttijden
We starten op zaterdag tussen 17.30 uur en 19.00 uur. Let op! Zorg dat u niet later start, dan mist u
mogelijk een aantal activiteiten.
Op zondag start de 25 kilometer tussen 9.30 uur en 11.00 uur, de 12,5 kilometer kan beginnen tussen
11.30 uur en 13.00 uur.

Het Westerwolde Wandelweekend is een activiteit van:

www.wandeleninwesterwolde.nl

