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Volg ons ook via   

DEEL JE MENING 
  

 

  Wat vind jij van Grote Routepaden? Zijn we goed bezig of zou jij 
andere accenten leggen? We luisteren graag naar onze wandelaars 
en fietsers, zodat we in de toekomst nog beter op jullie wensen 
kunnen inspelen. 
  
We vragen je vriendelijk onze vragenlijst in te vullen. Dit neemt 
hoogstens tien minuten van je tijd in beslag. Antwoorden kan 
anoniem, of als je kans wil maken op een leuke prijs, dan geef je een 
mailadres op. 
 
DE PRIJZEN 
De hoofdprijs is een midweekverblijf voor 8 personen in een 
vakantiehuisje in Zuid-Limburg of de Voerstreek. De andere prijzen 
zijn een jaar gratis Op Weg, een topogids GR 5 Noordzee - 
Middellandse Zee, een LF-overzichtskaart en een GR-overzichtskaart. 
  
Timmer mee aan ons toekomstig pad:  
www.groteroutepaden.be/enquête 

 

 

OP WEG 
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  Samen met Op Weg de zomer in! 
  
Na de Wandelroute van het Jaar (Groot-Frieslandpad) in het vorig 
nummer is het nu de beurt aan de Fietsroute van het Jaar om de 
spits af te bijten: La Vélo Francette, een bewegwijzerde route van 
Normandië naar de Atlantische Oceaan. Nog in Frankrijk wandelen we 
tussen de oude vulkanen van de Cantal en fietsen we tussen de 'twee 
neuzen'.  
Andere wandelavonturen beleven we op het Utrechtpad, in de 
Famenne, op het oudste pad van Engeland en in Zuid-Italië. Nog 
meer fietsavonturen in het Lake District, de Leiestreek en Oostenrijk 
(met kinderen!). 
 

Blader even mee. 

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

 

  

 WIN EEN WEEKEND IN HOTEL BEIAARD  
 

 

  De uitbaters van 2-sterren hotel De Beiaard zien het als een 
uitdaging om van uw verblijf een beleving te maken. Daarbij horen 
tal van mogelijkheden om eropuit te trekken in de streek van Torhout 
en het Brugse Ommeland. Een regio met veel bossen en kastelen, 
gelegen op GR 131 Krekengebied-Ieperboog. 
  
Na een dagje inspanning kan je kan je de voetjes onder tafel 
schuiven bij Brasserie de Beiaard voor een streekgerecht of een natje 
en hapje. 
  
Beantwoord onze wedstrijdvraag en misschien win jij wel een 
weekendverblijf van 2 nachten voor 2 personen. 
 
Klik hier  voor de wedstrijdvraag. 

 

  

 WIN KAARTEN EN GIDSEN  
 

 

  Maak kans op één van deze prijzen:  

 2 x LF Basiskaart Nederland  
 2 x Fietsgids Limes 1 en 5 x Fietsgids Limes 0  
 5 x wandelgids Zuiderzeepad  LAW 8 
 2 x wandelgids Tour de l'Audomarais  
 2 x wandelgids Les-Alpes-de-Haute-Provence  
 3 x Outdoor wandelgids Saurland 

Waag je kans en win! 
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OP EN AF LANGS DE TAALGRENS FIETSEN 
  

 
  

 

  De vierde en laatste etappe van de #moetjezekergefietsthebben 
Vlaanderen Fietsroute is ook de meest sportieve: Fietsen van 
Haspengouw tot voorbij de Vlaamse Ardennen, op en af langs 
de taalgrens.  
 
Vlaanderen vlak? Niet als je de taalgrens volgt, van het Limburgse 
Haspengouw via de Brabantse hellingen richting Vlaamse Ardennen. 
Hét uitverkoren terrein van coureurs en wielertoeristen. Maar laat dat 
je niet afschrikken want het is ook perfecte mogelijk om als 
vakantiefietser evenveel - of zelfs meer! - te genieten van al dat 
heuvelende moois. 
  
Surf naar www.vlaanderenfietsroute.be voor enkele tochtsuggesties. 
  
Werk rit per rit naar je uitdaging toe. Want goed voorbereid met 
Knooppunter dat is dubbel genieten van de Vlaanderen Fietsroute! 
Klik hier voor een drietal oefentochtjes in thema. 
  
Alles wat je nodig hebt om je tocht tot in de puntjes voor te bereiden, 
vind je in de Gids voor de Vlaanderen Fietsroute.  

 

ACTIVITEITEN 
  

  

 FIETSLEZING  
 

 

  MET DE FIETS DE WERELD ROND 
Marc Denauw en Marie-Josée Verhoeven vertrokken in mei 2015 
met de fiets op wereldreis. Vrijdagavond 9 juni delen ze hun 
ervaringen in de jeugdherberg van Geraardsbergen. 
 
In dertien maanden tijd legden ze 27.110 km af waarvan 19.86 km 
op de fiets. Ze doorkruisten onderweg maar liefst 18 landen. Wie 
denkt dat zo'n reis enkel voor jongeren is, heeft het mis. Marc en MJ 
zijn respectievelijk 60 en 62 jaar oud. 
  
Wat bezielde hen om aan dit avontuur te beginnen? Liep alles van 
een leien dakje? Hoe hebben ze het mentaal en fysiek overleefd? 
Wat waren hun hoogte- en laagtepunten? Zoveel verschillende 
landen en culturen wat doet dat met een mens?  
  
Voor meer informatie   
klik hier 
. 

 

  

 FIETSKALENDER  
 

 

  Zondag 2 juli trappen we in gezamenlijke cadans door Vlaams-
Brabant. Van Neerlinter naar Landen, verder richting Hoegaarden, 
Meldert en Willebringen om tot slot via Sint-Margriet-Houtem en 
Oplinter terug te keren naar ons vertrekpunt. Een tocht van 65 km 
met een paar dorstlessende stops.  
 
Klik hier om je in te schrijven. Deelnemen kost slechts €2. Fijn 
gezelschap verzekerd. 

 

  

 WANDELKALENDER  
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   GR West-Vlaanderen organiseert donderdag 1 juni een 

luswandeling in Ploegsteert en donderdag 6 juli in Rely. 
 GR Vlaams-Brabant nodigt je zondag 18 juni uit voor een 

wandeling op maat van elke Ardennenliefhebber. 
 GR Limburg organiseert zaterdag 10 juni een halve 

dagtocht in Ophoven. Zondag 25 juni volgen we het 
Escapardenne Eisleck Trail voor een grensoverschrijdende 
wandeling.  

 GR Oost-Vlaanderen maakt vrijdag 16 juni een 

luswandeling vanuit Sint-Lievenshoutem. Zondag 25 juni 
sporen we met de trein naar Méry en wandelen we tussen 
Ourthe en Amblève. 

 GR Antwerpen neemt je op zondag 18 juni mee met de 
bus naar Neufchâteau voor een tocht op de nieuwe GR 151. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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