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Volg ons ook via   

DIGITAAL MAGAZINE, VAN APP NAAR WEBSITE 
  

 

  De Grote Routepaden app, waarmee abonnees Op Weg ook op tablet 
konden lezen, werd vaak gedownload, maar weinig gebruikt. 
Sommige functies waren ook beperkt. Daarom schakelen we over 
naar een handige en betere oplossing.  
Voortaan vind je als abonnee op onze website een digitale 
versie van je favoriete tijdschrift die leesbaar is op elk toestel. 
Smartphone, tablet, computer, ... . Het beeld past zich automatisch 
aan naar elk formaat. Klik je op de icoontjes onderaan de reportages 
dan beland je meteen bij een kaartje, de track, een uitgebreide 
steekkaart of extra foto’s. Bovendien zijn nu zowat alle url’s in de 
steekkaarten en in de nieuwsrubrieken meteen aanklikbaar. Een 
mooie aanvulling op de papieren versie! 

 

OP WEG 
  

  

 AUGUSTUS - SEPTEMBER 2017  
 

 

  Goesting doen krijgen voor een stapje of een trapje in de wereld, dat 
is ook nu weer de ambitie van deze zomerse Op Weg. 
  
De suggesties komen van alle kanten: wandelen van het middelpunt 
van Vlaanderen naar het middelpunt van Wallonië (GR 126), fietsen 
door de Perigord, wandelen in Schotland en op Tenerife en fietsen in 
Nederland en Denemarken. En voor wie het wat verder mag, 
presenteren wij een wandelproject in Palestina en een fietsavontuur 
in Nieuw-Zeeland. 
  
Of laat je inspireren door onze vaste rubrieken: Onderweg, Gebeten 
door het virus, ... . 
 

Blader even mee. 

  
Nieuwsgierig? Bestel nu dit nummer of neem een abonnement en 
geniet tal van voordelen. 

 

  

 WIN EEN ARRANGEMENT IN B&B DE STEENEN 
MOLEN 
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  B&B De Steenen Molen, een prachtig stukje erfgoed in de 
Noorderkempen dat recent met veel liefde voor het verleden is 
gerestaureerd. 
  
Behalve vier comfortabele gastenkamers in de buik van de molen is 
er ook een authentieke brasserie in ondergebracht. De focus ligt op 
maximale duurzaamheid en kwaliteit. B&B De Steenen Molen is 
gelegen in Brecht, een prachtige fiets- en wandelstreek. Met vlakbij 
de vernieuwde GR 5! 
  
Beantwoord onze wedstrijdvraag en misschien win jij wel een 
overnachting met welkkomstdrankje en luxe-ontbijt voor 2 personen. 
 
Klik hier voor de wedstrijdvraag. 

 

  

 WIN KAARTEN EN GIDSEN  
 

 

  Waag je kans en win één van deze prijzen:  

 5 x Bier- en fietsgids Oost-Vlaanderen 
 5 x Wandelkaart La Wallonie Picarde à pied 
 5 x pakket wandelkaarten Vlaamse Ardennen + de 

belevingsgids koplopen 
 3 x Wandelgids Salland 
 2 x wandelgids St. Olavspad 
 3 x wandelgids The Pennine Way 
 3 x Outdoor wandelgids E4 Kreta 
 3 x wandelgids Heart of the Cotswolds 

 

FIETSEN MET KINDEREN 
  

 

  Ben jij een echte fietsfanaat? Vrees dan niet, ook na 
gezinsuitbreiding kan je deze passie blijven beoefenen. Of misschien 
ben je als ouder wel op zoek naar een nieuwe, avontuurlijke, 
sportieve maar toch haalbare manier om er met je kind(eren) op uit 
te trekken? 
  
Duiken er meteen tal van praktische vragen op. Wees gerust, daar 
zijn allemaal antwoorden op te verzinnen. Alles wat je wil en moet 
weten vind je terug op www.fietsenmetkinderen.info, hét trefpunt 
voor fietsende ouders.  
  
Dichtbij of verder weg, het maakt niet uit in de rubriek 'Inspiratie' 

vind je verhalen in alle maten en gewichten, kleuren en geuren. Zoek 
je eerder informatie over het aanbod materiaal om er met je kind al 
fietsend op uit te trekken? Neem dan eens een kijkje bij 'Materiaal'. 
Jong of al wat ouder, er is een oplossing voor elke leeftijd. 
  
Fietsen met kinderen? Gewoon doen! 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 
  

  

 WANDELEN IN FRANKRIJK 
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  Ga je wandelen in de Auvergne? Dan is de omloop van het Cantal 
massief zeker het overwegen waard.  
Hier lag zo'n 20 miljoen jaren geleden de grootste vulkaan van 
Europa. Nu is het een bergachtige regio door de slijt des tijds 
omgevormd tot een immens weiland op hoogte, in de lente bedekt 
met bloemen.  
In het oosten, hoog op een basalten klif, ligt Saint-FLour. Bewaker en 
toegangspoort tot de afgeplatte en met granietblokken 
bezaaide toppen van Margeride, de kloven van Truyère en het basalt 
plateau van Planèze. 
  
Bestel hier de nieuwe gids voor €17,45 . Leden betalen slechts 
€15,71. 

 

  

 FIETSEN IN SCHOTLAND 
 

 

  Eén van de 'ruigste' Europaroutes, Schotland Rond, werd aangevuld 
met volwaardige en vooral bijzondere derde ronde over de Orkneys. 
Fietsers hebben nu keuze uit drie rondrittten die verschillende delen 
van het meest verlaten stuk van Schotland en de bijhorende eilanden 
beslaan: 

1. Oban > Hebriden > kust 

2. Kust > Hooglanden > Lochs 
3. Tongue > Orkney > Thurso 

Bestel de vernieuwe gids voor €22,50 . Leden betalen slechts €20,25. 
 

ACTIVITEITEN 
  

  

 FEEST IN DIEST 
 

 

  Op zondag 3 september knopen we een feestelijke strik in onze 
wandelschoenen en daar hebben we verschillende redenen voor. 
  
Om te beginnen is GR 5 in Vlaanderen volledig vernieuwd, inclusief 
uitgave van een nieuwe topogids. Daarnaast is ook GR 512 onder 
handen genomen, met onder meer een nieuw traject en een nieuwe 
wandelboom in Diest. Tot slot bestaat de vereniging Grote 
Routepaden in september 2017 40 jaar!  
  
We nodigen jullie graag uit om dit op gepaste wijze met ons te 
komen vieren in Diest. Voor het programma en meer informatie, klik 
hier. 

 

  

 FIETSKALENDER  
 

 

  Donderdag 24 augustus wordt er gefietst in het West-Vlaams 
Heuvelland met start en aankomst in het alom bekende Ieper. 
Kemmel, Loker, Westouter en Abele zijn een stevige ochtensnack. In 
de namiddag trappen we langs Watou naar West-Vleteren, over 
Woesten, tegen de stroom van het Ieper-Ijzer kanaal in, terug naar 
ons vertrekpunt. Een verrassende tocht van 62,5 km met de nodige 
tussenstops. 
 
Klik hier om je in te schrijven. Deelnemen kost slechts €2. Fijn 
gezelschap verzekerd. 

 

  

 WANDELKALENDER  
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   GR West-Vlaanderen organiseert zondag 13 augustus ter 

herdenking van 650 jaar Poperingevaart een tocht van 
Katsberg naar Elzendamme. In het weekend 19 augustus 
vindt, in het gezelschap van Franse vrienden, het 30ste 
Rando weekend zonder GRenzen plaats met vakantiehoeve 
Hulhove in Westouter als uitvalsbasis. 

 GR Vlaams-Brabant neemt je zondag 20 augustus graag 

mee voor een zomerse luswandeling doorheen de 
Kalmthoutse heide.  

 GR Limburg steekt zondag 13 augustus de Nederlandse 

grens over voor een tocht langs glooiende hellingen met 
donkere bossen, bloeiende heide en vennen. Prachtige 
vergezichten met tussenin de vallei van de Roode Beek.  

 GR Antwerpen stuurt haar bus op zondag 20 augustus 

richting Luxemburg voor een zomertocht door de echte 
Ardennen in het voormalig Hertogdom van Bouillon. 
Zondag 27 augustus laten zij zich inspireren door eigen 
publicaties en stappen de dagstapper van Bergen Op Zoom 
naar Essenhoek en terug.  

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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