Wandelen in Westerwolde

Nieuwsbrief 27,
Januari 2016
Inleiding
Een vroege Nieuwsbrief in dit nieuwe jaar
2016 om u op de hoogte te brengen van de
lancering van de nieuwe website en de
eerste ontwikkelingen over het
Wandelweekend 2016
Het bestuur wenst u veel leesplezier!

Vernieuwde website:
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan
het onderbrengen van de belangrijkste
onderdelen van onze website naar een
nieuwe website onder
www.Westerwolde.Groningen.nl
Het doel ervan is om de verouderde
website te vernieuwen en nog meer
naamsbekendheid te verkrijgen voor ons
prachtige Wandelen in Westerwolde. En
we denken dat we daar zeker in zullen
slagen! We houden dezelfde URL:
www.wandeleninwesterwolde.nl
En daarop vindt u op de hoofdpagina alle
belangrijke informatie en links naar het
Westerwoldepad en naar het Westerwolde
Wandelweekend. En de link naar de pagina
met onze 34 wandelroutes, met blokjes die
leiden naar alle 34 routes.
Ook de sponsoren krijgen een prominente
plek op de voorpagina van de route waar
ze sponsor van zijn. Nu is bij een route ook
meteen duidelijk wie de sponsor is, en
waar nog sponsors gezocht worden.
Een kleine impressie, vanaf 1 februari live
te zien:
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Dan volgt de pagina met 34 routes:

En vervolgens de routepagina’s:

Wandelweekend 2016

Kom Westerwolde ontdekken tijdens het
Westerwolde Wandelweekend. Het
Westerwolde Wandelweekend wordt
jaarlijks gehouden in het vierde weekend
van juni.
25 en 26 juni 2016
Struinen door één van de mooiste
wandelgebieden van Nederland
Wandelen door en langs één van de
mooiste beekdalen van Europa; de Ruiten
Aa en de Westerwoldse Aa
Programma Westerwolde Wandelweekend
Op beide dagen kunt u Westerwolde volop
beleven. Het thema van het
wandelweekend van 2016 is water.
We starten dan ook beide dagen bij de
werkplaats van Waterschap Hunze en
Aa’s in Veele (Wedderstraat 39).

De oude site vervalt en u wordt meteen
doorgelinkt naar de nieuwe site. We hopen
u vaak als bezoeker te kunnen begroeten.
Naast deze nieuwe website hebben we nog
een andere website in de lucht:
www.StichtingWandeleninWesterwolde.nl,
met informatie over de Stichting Wandelen
in Westerwolde. Daar zal nog bestuursinformatie te zien zijn, een overzicht van
de Nieuwsbrieven en bijv. informatie over
en voor de vrijwilligers.
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Zaterdag is de struin- en theaterdag dag
met een route van 10 kilometer. De route
wordt ’s avonds gelopen. Theater, muziek
en verhalen in de bijzondere sfeer van de
avonduren.
Zondag is de wandeldag met een route van
12,5 en 25 kilometer. Lekker wandelen en
genieten van de omgeving. Voor beide
routes geldt dat er ongeveer halverwege
een rustpunt is. Een plek waar het
aangenaam verpozen is, de mogelijkheid
voor een natje en droogje, toiletten, enz.

U kunt één of twee dagen komen
wandelen.
Kosten van deelname:
Zaterdag € 6,00 p.p.
Zondag € 4,00 p.p.
Zaterdag en zondag € 9,00 p.p.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van het
Westerwolde Wandelweekend? Volg ons
dan via facebook, twitter, of stuur een
email naar
info@westerwoldewandelweekend.nl en
vermeld bij onderwerp “nieuwsbrief
wandelweekend”. U ontvangt dan onze
nieuwsbrief.

Coördinatoren (tevens bestuurslid):
routes Noord: Meeme Sterenborg,
sterbo@hetnet.nl
routes Midden: Henk Opheikens
opheikens144@hotmail.com
routes Zuid: Hilda Polée
hildajpolee@online.nl
De stichting is dé organisatie op het
gebied van wandelen in Westerwolde.
De nu 34 wandelroutes door het mooie
Westerwolde, en informatie over het
Westerwoldepad, zijn op dit moment al
allemaal te vinden op de website:
www.wandeleninwesterwolde.nl

Vragen of opmerkingen?

Organisatie:
Stichting Wandelen in
Westerwolde:
Voorzitter: Jeroen Kuipers
j.kuipers@natuurmonumenten.nl
Secretaris: Ine Bles
ine_b-s@online.nl
Penningmeester : Marten Fokkens
marten.fokkens@gmail.com
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Mailen naar of bellen met de voorzitter
Jeroen Kuipers,
j.kuipers@natuurmonumenten.nl
telefoon 0599-313243,
met secretariaat Ine Bles,
ine_b-s@online.nl,
of met penningmeester en webmaster
Marten Fokkens
marten.fokkens@gmail.com
Of naar ons algemene email-adres:
info@wandeleninwesterwolde.nl

