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Volg ons ook via   

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 
  

 

  Tijdens deze week van de vrijwilliger willen we het vrijwilligerswerk 
bij Grote Routepaden in de verf zetten.  
  
Onze vereniging draait op de inzet van zo'n 220 vrijwillige 
medewerkers. Naast het meest in het oogvallende werk, de 
markering in het veld, zijn onze vrijwilligers nog op tal van andere 
vlakken actief. 
  
Aan allen een welgemeend dank je wel! We heffen het glas... met 
een glaasje wit en rood. Uiteraard!  

 

GESLAAGDE FIETS- EN WANDELBEURS 2017 
  

 

  De zesde editie van de Fiets en Wandelbeurs, de eerste in Flanders 
Expo, werd druk bezocht. Zo'n 15.500 bezoekers zakten af naar 
de beurs om inspiratie op te doen voor een actieve vakantie of om 
een (electrische) fiets te testen. 
  
Ook onze stand kon op veel belangstelling rekenen. Dank je wel aan 
allen die ons een bezoekje brachten. We zien jullie graag volgend 
jaar terug op de zevende editie op 10 en 11 februari 2018, 
opnieuw in Gent Expo. 

 

GROTE ROUTEPADEN APP KLAAR VOOR DE TOEKOMST 
  

 

  De besturingssystemen van Apple en Google ondergaan geregeld 
veranderingen. Om de bruikbaarheid van onze app te garanderen 
onderging ze een update. 
  
Laad het nieuwste Op Weg nummer bij jou niet in? Gebeuren jouw 
app-updates niet automatisch? Neem dan zelf het heft in handen en 
update onze app.  
  
Je hoeft slechts eenmaal opnieuw in te loggen met je Grote 
Routepaden login en paswoord. Hoe dat precies werkt lees je hier. 
  
Opgelet: de app is enkel bruikbaar op tablet. 

 

SPOREN VAN DE GROOTE OORLOG 
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  Wij splitsten de Vlaanderen Fietsroute op in vier thematochten. 
Omdat het kan én om in de kijker te zetten wat deze ultieme lus 
doorheen Vlaanderen te bieden heeft.   
  
100 jaar geleden werd onze Westhoek geteisterd door de Groote 
Oorlog. Op veel plaatsen is dit verleden nog goed zichtbaar. Leer er 
alles over tijdens onze tocht langs de 'Sporen van de Groote Oorlog'. 
Surf naar www.vlaanderenfietsroute.be voor enkele tochtsuggesties. 
  
Heb je na de winterstop nood aan wat opwarming? Fiets dan ter 
voorbereiding één van deze 3 thematochten. Want, goed voorbereid 
met Knooppunter dat is dubbel genieten van de Vlaanderen 
Fietsroute!  
  
Ben je eerder het boek-en-vertrek-type? Surf dan naar de website 
van VOS-travel en boek het kant-en-klaar-arrangement van deze 
tocht. Logies, ontbijt, lunchpakket en bagagevervoer zijn allemaal 
inbegrepen. Jij hoeft enkel nog te trappen en te genieten. 
  
De doe-het-zelvers vinden alles wat ze nodig hebben in de Gids voor 
de Vlaanderen Fietsroute. GR-leden € 17,99 | niet-leden € 19,99  

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 
  

 

  De nieuwe uitgave van de Nederlandse Basiskaart netwerk LF-
routes is nu verkrijgbaar in onze webshop. 
  
Deze gebruiksvriendelijke fietsatlas bevat 22 dubbelzijdige kaarten 
op waterbestendig papier en met een schaal van 1:100 000. Het 
volledige Nederlandse netwerk LF-routes en aansluitende 
knooppunten in één handige kaartenset. Ook de Fietsers Welkom! 
locaties staan erop. Een los informatieboekje bevat de 
gebruiksaanwijzing. 
 
Bestel hier jouw exemplaar.  
GR-leden € 24,95 | niet-leden € 22,45  

 

ACTIVITEITEN 
  

  

 WORKSHOPS  
 

 

  Breid je vaardigheden uit en verbeter je fiets- of wandelervaringen. 
Twee praktische workshops op verschillende locaties. 

 Basecamp, je tocht goed voorbereiden 
 OsmAnd, gps-navigatie met android smartphone 

Ga naar de kalender of schrijf je meteen in via deze link. 
 

  

 FIETSKALENDER  
 

 

  Ook in 2017 gaan we graag met jou en je stalen ros op avontuur.  
  
Voor een bijdrage van slechts €2 laten we je in goed gezelschap en 
op een sportieve manier kennis maken met verborgen fietsschoon in 
Vlaanderen. De fietstochten hebben steeds een lengte van ongeveer 
60 km.  
  
> Voor het programma volg de link naar onze activiteitenkalender. 
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> Meteen inschrijven? Dat kan hier. 
 

 

  Of ga met ons mee op fietsvakantie in de Vlaamse Ardennen! 
  
In het voorjaar organiseren we een meerdaagse fietsvakantie met 
jeugdherberg 't Schipken in Geraardsbergen als uitvalsbasis. Van 
donderdag 8 juni tot zondag 11 juni fietsen we in vier dagen 
260 km, gemiddeld 65 km per dag. En dit door een fietsomgeving 
dat tot je verbeelding spreekt.  
  
PRIJS: €185 - incl. 3 overnachtingen met halfpension & 
lunchpakket. 
 
> Voor meer informatie over de tochten klik hier. 
> Inschrijven kan tot 1 mei via deze link. 

 

  

 WANDELKALENDER  
 

 
  

 

   GR West-Vlaanderen organiseert zondag 19 maart een 

bustocht in Henegouwen. Op 6 april staat de 
donderdagstapper Oostburg op het programma. 

 GR Vlaams-Brabant wandelt op zondag 19 maart door 

het Nationaal Park Hoge Kempen. Zaterdag 1 april is 
iedereen welkom voor een luswandeling in Neerijse. 

 GR Limburg verkent op zondag 12 maart vanuit het 

pittoreske dorpje Lorcé de GR 571. Zondag 9 april is het 
wandelnetwerk Zuid-Dijleland aan de beurt. 

 GR Oost-Vlaanderen maakt op vrijdag 17 maart een 
luswandeling doorheen Bulskampveld. Zondag 19 maart 
stappen ze van station Halle naar station Groendaal. 

 GR Antwerpen neemt je op zondag 19 maart met de bus 
mee naar Lomprez.  

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 

 

  

 TREFDAG TRAGE WEGEN  
 

 

  Trage Wegen nodigt jullie graag uit voor hun Trefdag zaterdag 25 
maart in Kortrijk.  
  
Uitwisseling, inspiratie en een verkwikkende voorjaarswandeling: 
dat zijn de ingrediënten van de Trefdag 2017. Een niet te missen 
ontmoetingsmoment voor alle fervente wandelaars en fietsers. 
  
Ook enthousiast? Klik hier voor meer info .  
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