
Nieuwsbrief december 2016  

 

Volg ons ook via   

  

GESCHENKABONNEMENT 
  

 

  

WANDEL VAN STATION NAAR STATION LANGS GR-PADEN 
  

Na het overweldigend succes van de eerste reeks, hebben we een nieuwe wandelgids samengesteld met 8 
Treinstappers: 8 nieuwe wandelingen van station naar station langs GR-paden. 

  

http://t.ymlp26.com/qeuwazaejqsbavaesuafajmjq/click.php
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http://t.ymlp26.com/qeesagaejqsbaraesuafajmjq/click.php


 

 

Op je tocht wordt je begeleid door de alom geprezen GR-tekens. De lengte van de Treinstappers varieert van 
20 tot 26 km. Wil je liever een kortere wandeling? De meeste trajecten zijn in te korten door halverwege een 
bus of trein te nemen. Elke tocht kan in beide richtingen gewandeld worden. Tussen het beginpunt en het 
eindpunt van alle tochten is er een rechtstreekse treinverbinding met een goede frequentie (minstens 1 per 
uur, ook tijdens het weekend). Klik hier voor een overzicht van de wandelingen. 

  

In de wandelgids zijn de tochten praktisch voorgesteld. Na een een overzichstkaart en info over de GR-paden 
die gevolgd worden, krijg je gedetailleerde kaarten en routebeschrijving. Ook informatie over het openbaar 
vervoer vind je terug. Op de kaarten staan icoontjes die je vertellen waar een zitbank staat, waar je de dorst 
kan lessen en waar er bevoorrading mogelijk is.  

 

Wacht niet langer en bestel de gids voor €14,99 of €13,45 (leden). Voor jezelf...of als eindejaarscadeau!   

  

FOTOWEDSTRIJD: DE WINNAARS 
  

  

In vele wandelaars en fietsers schuilt een fotograaf, dat is weer maar eens bewezen. De vijfde editie van onze 
vernieuwde FOTOwedstrijd was een groot succes. We ontvingen drie keer zoveel inzendingen als voorgaande 
jaren.  

  

De jury stelde vast dat het niveau ten opzichte van vorige jaren stevig de hoogte is ingegaan en had heel wat 
meer moeite om hun keuze te maken. Het resultaat mag gezien zijn. Geniet ervan! 

  

>> voor een gedetailleerd overzicht klik hier.  

  

http://t.ymlp26.com/qeeuadaejqsbanaesuaiajmjq/click.php
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 Niederrhein: Heel veel cultuur 

    
De regio Niederrhein heeft naast een prachtige natuur ook veel op het 
gebied van cultuur te bieden. Dit zijn voornamelijk de interessante 
musea met klassieke en hedendaagse kunst en de herinneringen aan 
het Romeinse leven en de Pruisen. Jazz en komedie festivals, 
concerten en thearter op grote podia en in de open lucht – in de regio 
Niederrhein is altijd iets te beleven. 
  
info@niederrhein-tourismus.de | www.niederrhein-tourismus.de 

 

  

OP WEG 
  

  

 DECEMBER 2016 - JANUARI 2017 
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  In dit laatste Op Wegnummer van 2016 kijken we al volop uit naar 
bestemmingen die we in 2017 kunnen aandoen. Al blijft ook december 
een prima wandel- en missschien zelfs een mogelijke fietsmaand.  
 
Onze verslaggevers trekken op sneeuwschoenen door de Hoge Vogezen 
en genieten van de gastvrijheid in het  Italiaanse Valle Maira. In 
Frankrijk fietsen ze in het spoor van Jeanne d'Arc. In Nederland volgen 
ze de meanderende Aa. In België ondernemen ze het eerste gedeelte 
van 'De Ronde van de Abdijbieren' en fietsen ze door de Waalse 
Scheldevalleien.  
  
Naar goede gewoonte zijn er ook de vele tips en de Avonturen van onze 
lezers. Meer wandel- en fietsnieuws vind je in de overige rubrieken. 
  

Blader even mee. 

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

 

  

 OP TABLET 
 

 

  Lees waar en wanneer je maar wilt de digitale versie van Op Weg op je 
tablet. Download hier de gratis app. 
  
Bovendien heb je toegang tot het digitale archief. Zo heb je altijd en 
overal Op Weg bij de hand. Abonnees moeten zich maar eenmaal 
inloggen. Hoe dat precies werkt lees je hier. 
  
De gedownloade magazines kan je ook lezen zonder internettoegang. 

 

  

 WIN FIETS- EN WANDELGIDSEN 
 

 

  We schenken heel wat gidsen weg! 

 3 x Groot Wandelboek Vlaanderen 
 3 x Wandelkalender 'Walking in Belgium' 
 3 x Wandelkaart Vlaamse Ardennen 
 3 x Wandelgids Pieterpad II 
 3 x Wandelgids Ruhrgebied 
 3 x Wandelgids Cleveland Way 
 3 x Fietsgids De Wijers 
 3 x Fietsgids Alb-Neckar Radweg 

Waag je kans! 
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NIEUW IN DE WEBSHOP 
  

  

 WANDELEN IN NEDERLAND 
 

    

 

  Groot-Frieslandpad | LAW 14 
Deze 362 km lange nieuwe route loopt van Bergen aan Zee naar Leer 
door een weids landschap met statige boerderijen, langgerekte dorpen 
en slingerende dijken. Al wandelend doorkruis je Noord-Holland, 
Friesland, Drenthe en Groningen. 
> Bestel de gids 
  
Pieterpad, deel 2 | LAW 9 - 2 
Nederlands bekendste LangeAfstands Wandelpad! In de vernieuwde gids 
staan een aantal belangrijke verbeteringen. Inclusief het nieuwe 
eindpunt op de Sint-Pietersberg bij Maastricht. 
> Bestel de gids. 

 

  

 INTERNATIONALE FIETSROUTES 
 

    

 

  St. Jacobs fietsroute | deel 3 
Santiago de Compostela had een magische klank in de oren van de 
middeleeuwer. Pelgrims uit heel Europa trokken eeuwen achtereen naar 
deze Spaanse stad. Ook vandaag is de belangstelling voor de St. 
Jacobsroute nog springlevend. Deel 3 van deze populaire route werd 
volledig geactualiseerd.   
> Meer info over de route: klik hier. 
> Bestel de gids 
 
Onbegrensd Fietsen naar Barcelona| deel 1 & 2 
De route naar Barcelona is de meest groene route vanuit Nederland en 
België naar het zuiden van Frankrijk en Spanje. De doorsteek van de 
Ardennen is de makkelijkste van alle fietsroutes naar het zuiden. De 
route bestaat uit twee delen, elk beschreven in een afzonderlijke gids. 
Beide delen kregen een update. 
> Meer info over de route? Klik hier. 
> Bestel de gidsen: deel 1 - deel 2. 

 

  

ACTIVITEITEN 
  

  

 WANDELKALENDER  
 

 
  

  

   GR Vlaams-Brabant wandelt zondag 18 december op de 

vernieuwde GR 12 van Braine-LChatearu naar Beersel. 
 GR Oost-Vlaanderen verzamelt zondag 18 december aan het 

station van Landegem voor een luswandeling in de vallei van 
de Oude Kale. 

 GR Antwerpen trekt op zondag 11 december naar 
Henegouwen. Zondag 18 december nodigen we iedereen uit 
voor een kersttocht aan zee. We stappen van Oostende naar 
Blankenberge langs GR 5A en ontdekken een verrassend en 
gevarieerd wandelgebied. 

 GR Limburg organiseert zondag 18 december een stevige, 

avontuurlijke tocht in de prachtige natuur ten noorden van 
Malmedy. Zondag 8 januari staat een luswandeling in La Reid 
op het programma. 

 GR West-Vlaanderen organiseert donderdag 1 december een 

luswandeling vanuit Clarmarais. Zondag 11 december leidt 
Streek-GR Groene Gordel ons van Gaasbeek naar Huizingen. 
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Donderdag 5 januari verzamelen we in Rollegem voor een 
luswandeling op GR 5A. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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