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Volg ons ook via   

  

WORKSHOPS 
  

  

Bij de start van het nieuwe jaar pakken we uit met een nieuw aanbod workshops.  
Breid je vaardigheden uit en verbeter zo je fiets- of wandelervaringen. 

  

 BASECAMP, JE TOCHT GOED VOORBEREIDEN 
 

 

  Voor wie graag wandelt of fietst is het programma Basecamp dé 
oplossing om zelf je tocht voor te bereiden. Deze gratis software helpt je 
bij het uitdokteren van een simpele daguitstap of een heuse wereldreis. 
  
Basecamp werd oorspronkelijk ontwikkeld voor Garmin gps-toestellen 
maar is evenzeer een nuttig instrument voor niet-gps gebruikers. 
 
De workshop gaat door in Kortrijk, Gent, Hasselt en Antwerpen. 
Van 13u tot 18u. Minimum aantal deelnemers 5, maximum 15 
Prijs: € 35 
Voor meer informatie klik hier. 

 

  

 OSMAND, GPS-NAVIGATIE MET ANDROID 
SMARTPHONE 

 

 

  Heb je een Android smartphone maar weet je niet hoe de gps-functie te 
gebruiken? Wil je graag navigatie-ondersteuning tijdens je tocht zonder 
een extra gps-toestel te moeten kopen? Wij hebben voor jou de ideale 
oplossing! 
  
Osmand is een gratis navigatie-app. Ze maakt gebruik van de 
werelddekkende OpenStreetMap (OSM) kaarten, die zowel online als 
offline te gebruiken zijn. Je hebt dus geen internetverbinding nodig. 
  
Tijdens deze workshop leer je navigeren met je smartphone, wandel- en 
fietsroutes downloaden en krijg je aanwijzingen voor het maken van 
eigen routes. 
  
De workshop gaat door Kortrijk, Gent en Hasselt,  
Van 13u tot 17u30. Minimum aantal deelnemers 5, maximum 12. 
Prijs: € 30  
Voor meer informatie klik hier. 

 

  

 FIETSONDERHOUD EN REPARATIES ONDERWEG 
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  Zorgeloos op fietsvakantie vertrekken? Enige basiskennis fietstechniek 
om je stalen ros weer staande te krijgen is geen overdreven luxe. Wij 
helpen je graag op weg. Een beetje theorie maar vooral veel praktijk en 
je kan volledig voorbereid aan je volgende fietsavontuur beginnen. 
 
De workshop gaat door in Gent en Kortrijk. 
Van 13u30 tot 17u30. Minimum aantal deelnemers 5, maximum 15. 
Prijs: € 40 
Voor meer informatie klik hier. 

 

  

> Meteen inschrijven? Dat kan via deze link. 

>> Voor een kalenderoverzicht van alle workshops klik hier. 

>>> De workshops zijn een extra service naar onze leden toe en dus enkel voor hen toegankelijk. 

  

GEEF EEN ABONNEMENT CADEAU 
  

    

 

  Onze actie met het geschenkabonnement loopt nog tot 31 januari 
2017. 
  
Geef je fiets- of wandelvrienden een abonnement 'Op Weg' cadeau. Voor 
slechts € 29 schenk je niet alleen inspirerende reisverhalen, maar 
krijgen ze ook 10% korting in de webshop, hebben ze gratis toegang tot 
de tabletversie en het online archief én kunnen ze deelnemen aan 
workshops, wandel- en fietstochten. 
  
Zelf maak je kans op een weekendje weg in B&B Bardoul en krijg je 
een fiets- of wandelkaart cadeau! Keuze uit de fietskaart 
'langeafstandsfietsroutes en Groene Wegen in België of de wandelkaart 
van GR 5A Kustroute, Streek-GR Haspengouw of Streek-GR Uilenspiegel. 
  
Klik hier voor het bestelformulier. 

 

  

GA MEE OP FIETSVAKANTIE IN DE VLAAMSE ARDENNEN 
  

 
  

 

  Droom jij ook al van zonnige voorjaarsdagen? Heb je zin in een 
fietsavontuur dicht bij huis? Zonder zorgen, in tof gezelschap en aan een 
scherpe prijs? Ga dan met ons mee op fietsvakantie! 
  
Grote Routepaden organiseert in het voorjaar een meerdaagse 
fietsvakantie. We installeren ons in jeugdherberg 't Schipken in 
Geraardsbergen. Een ideale uitvalsbasis op het kruispunt van de LF 6 
Vlaanderen Fietsroute en de LF 38 Dender-Waaslandroute. Van 
donderdag 8 juni tot zondag 11 juni fietsen we in vier dagen 260 
km, gemiddeld zo'n 65 km per dag. Door een fietsparadijs dat tot je 
verbeelding spreekt. Zeker als je liefhebber bent van de Vlaamse 
Wielerklassiekers. 
  
Prijs: €185 - incl. 3 overnachtingen met halfpension en lunchpakket. 
  
Voor meer informatie over de tochten, klik hier. 
  
Inschrijven kan tot 1 mei 2017 via deze link. 

 

  

FIETS- EN WANDELBEURS 2017 
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  Doen de donkere winterdagen je verlangen naar je volgende trekking? 
Dan laten we je al even wegdromen met het programma van de Fiets-en 
Wandelbeurs 2017.  
  
Op zaterdag 18 en zondag 19 februari worden in Flanders Expo in 
Gent tussen 11u en 17u doorlopend vier lezingzalen bezet door 
wandelende en fietsende avonturiers die je met behulp van een 
beklijvende beeldreportage doen wegdromen van toekomstige 
expedities. 
Op de wandelinfomarkt kan je terecht met al je vragen over 
praktische zaken en verleidelijke bestemmingen. Veertig ervaren 
wandelaars zitten klaar met informatie over hun favoriete 
wandelgebieden. 
  
Voor actieve jonge gezinnen is er dit jaar het Hicle Kids Adventure, 
met leuke activititeiten en gerichte informatie. 
  
Daarnaast is er dit jaar ook e-bike Challenge, een nieuwe indoor e-bike 
test event, en Mount Expo, de beurs voor bergfanaten. 
Een ticket voor één van de beurzen geeft gratis toegang tot de andere 
twee.  
  
Koop nu je ticket online en ontvang als abonnee van deze nieuwsbrief 

€3,5 korting!  
 

  

WIN EEN WEEKEND VOOR 6 PERSONEN IN DE KLEPPE 
  

  

 
  

  De Kleppe is het perfecte vakantiehuis om er even uit te zijn. Je kan er 
terecht met groepen van 4 tot 49 personen. 
  
De Vlaamse Ardennen bieden heel wat mogelijkheden voor fietsers en 
wandelaars van alle niveaus. Je kan er rustig genieten en ontspannen, 
maar ook keihard trainen op bekende mythische wegen en heuvels. 
  
Langs uitgestippelde routes of op avontuur? Slenteren of doorstappen? 
Rustig fietsen of keihard trappen? Genieten doe je zeker in deze 
schitterende streek! 
  
Doe mee aan onze wedstrijd en win een verblijf van 2 nachten voor 6 
personen in vakantiecentrum De Kleppe.  
Klik hier voor de wedstrijdvraag. 

 

  

ACTIVITEITEN 
  

  

 WANDELKALENDER  
 

 
  

  

   GR Vlaams-Brabant trekt zondag 15 januari naar Nederlands 

Limburg voor een mooie wintertocht op het Pieterpad. 
 GR Oost-Vlaanderen verkent vrijdag 29 januari het land van 

Waes via Streek-GR Reynaertland en plaatselijke wegjes. 
Zondag 29 januari staat een nieuwjaarswandeling in Leuven op 
het programma. 

 GR Antwerpen nodigt je zondag 15 januari uit voor een 

nieuwjaarstocht in Antwerpen. Zondag 22 januari gaan we op 
stap op GR 412 tussen Bergen en Charleroi. 

 GR Limburg organiseert zondag 8 januari een luswandeling in 

La Reid. 
 GR West-Vlaanderen gaaat donderdag 5 januari op stap in 

Rollegem en donderdag 2 februari in Abele. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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