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Het thema van het tiende Weekend!
agenda:

Wandelweekend 2020

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:
Gasterij Natuurlijk Smeerling,
Smeerling 15, Onstwedde

Het thema voor het 
Westerwolde
Wandelweekend was 
gauw gevonden. Immers 
in hetzelfde weekend valt 
ook het Ruiten Aa kanaal 
concert van Klaas 
Spekken. We hebben 
gemeend daarop in te 
moeten haken met ons 
thema en dat is dan ook: 

Muzikoal deur 
Westerwoll!!
Hoe we dat precies gaan 
vorm geven gaan we 
natuurlijk nog niet 
vertellen, maar we hebben 
al wel een paar leuke 
muzikale plannetjes 
uitstaan. We verwachten 
natuurlijk ook dat de 
wandelaars lekker 
meezingen onderweg!  

In de komende
nieuwsbrieven wordt u
steeds op de hoogte
gehouden van de
voortgang van een en 
ander!
Met een vriendelijke
wandelgroet,

De organisatie
Westerwolde
Wandelweekend

In dit nummer:

Het thema: 

Muzikoal deur Westerwoll

Aanmelden kan nog steeds!

Aanbieding: Alteveer Buiten!

Ruiten Aa Kanaal concert 

Aanmelden kan nu!
Aanmelden voor het Wandelweekend kan NU

via deze link:
https://westerwolde.groningen.nl/wande

len-in-westerwolde-2/westerwolde-
wandelweekend

Even googelen op de woorden
Westerwolde enWandelweekend 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.

https://westerwolde.groningen.nl/wandelen-in-westerwolde-2/westerwolde-wandelweekend


Westerwolde
Wandelweekend

Bed & Breakfast Alteveer Buiten!
partner:

Bed & Breakfast Alteveer 
Buiten is gelegen in Alteveer 
(Groningen), en heeft 2 luxe 
gastenkamers voor zowel de 
zakelijke als particuliere 
markt.

De gastenkamers zijn ruim en 
van alle comfort voorzien. 

Naast overnachtingen bieden 
we een exclusief 3 gangen diner 
aan in onze authentieke, 
vrijstaande woning, waar we 
maximaal 12 gasten aan één 
grote tafel ontvangen. 
De chef bepaalt het menu. Ook 
is het mogelijk in de 
houtgestookte oven in de 
woning pizza's en brood te 
bakken.

Vrienden:

Ruiten Aa Kanaal Concert 20 juni 2020
Op 20 juni is er weer een Ruiten Aa Kanaal Concert. Een concert dat wil verbinden. 
Natuurlijk met aandacht voor de Nedersaksische cultuur maar ook voor kwetsbare groepen. 
Dit jaar is dat de LHBTI gemeenschap. Met dit concert willen wij daar aandacht voor vragen 
en bijdragen aan de bewustwording. Het concert is gratis toegankelijk, en kan prima bezocht 
worden na de zaterdagavond wandeling!  Een greep uit de deelnemers: 
Klaas Spekken – Tony Neef – Matilde Santing – Lars Koehoorn – Christpher Held –

Josien Bakker – Hanneke Tichelaar – Roele Kok – HOMO- koor Zangzaad –
Kinderen zingen over 100 jaar Ruiten Aa Kanaal

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

Henk & Reina Boels
Bed & Breakfast / 
Chef's table Alteveer Buiten
Tangerveldweg 9
9661 TL Alteveer Groningen
tel: 06 12638329
alteveerbuiten@gmail.com
www.alteveer-buiten.nl

mailto:alteveerbuiten@gmail.com
http://www.alteveer-buiten.nl/

