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Volg ons ook via

GROTE ROUTEPADEN FEEST IN DIEST
Redenen genoeg om op zondag 3 september een feestelijke strik in
onze wandelschoenen te knopen.
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 door Diest,
inclusief een nieuwe wandelboom. En tot slotte bestaat de
vereniging Grote Routepaden september 2017 40 jaar!
Programma
12u Aankomst en mogelijkheid om te picknicken in park Cerckel, bij
slecht weer in de Lakenhalle.
13u Verwelkoming in de Lakenhalle. Drankje, aangeboden door de
stad Diest. De wandelgidsen kan je aankopen op de GR-stand.
14u Start luswandeling (10,5 km) aan de Lakenhalle. Einde voorzien
rond 17u. Nagenieten kan op de Grote Markt.
Klik hier voor meer info.

FIETSREPORTAGE OP WEG IN DE PRIJZEN
Op Weg ontving met de fietsreportage 'Wijntour door het Land
van Namen' een persprijs uitgereikt door de toeristische dienst van
Wallonië en Brussel. De jury kon wel smaken dat redacteur Hilde
Leemans "niet alleen in haar pen kroop, maar ook op haar fiets om
het verhaald de nodige belevingswaarde mee te geven."
De wijnroute is 160 km lang en loopt over verkeersvrije RAVeLs en
kleinere wegen. Om het Maasplateau op te geraken is het soms wat
klimmen, maar de beloning is telkens groot. Hilde maakte er een
driedaagse fietsvakantie en bezocht ook enkele wijndomeinen.
Klik hier voor het volledige artikel.

TRAJECTWIJZIGINGEN GR 5
Op de GR 5 werd in de buurt van Huijbergen (NL) een deel van het
pas vernieuwde traject door een landbouwer afgesloten.
Een nieuwe routebeschrijving en kaart vind je op onze website bij de
routepagina. Kijk in de rechterkolom bij DOWNLOADS. Print je het
document, dan kan je het aan de zijkant afknippen en zo in de gids
schuiven.
Nog in Nederland is het traject door de ENCI-groeve in Maastricht
voor onbepaalde duur afgesloten. In de topogids is een alternatief
traject opgenomen.

NIEUW IN DE WEBSHOP

LUSWANDELINGEN IN WAALS-BRABANT
De vernieuwde gids 'Randonnées en Boucle, Brabant Wallon'
biedt 16 luswandelingen langs zeer gevarieerde landschappen.
De wandelingen volgen gedeeltelijk één van de vier GR's die WaalsBrabant doorkruisen (GR 12, GR 126, GR 579 en GR 121). Je ontdekt
er de uitgestrekte velden, stille valleien en de talrijke bossen.
Door zijn centrale ligging is de provincie makkelijk bereikbaar, ook
met het openbaar vervoer.
Bestel de gids voor € 17,80. Met ledenkorting slechts € 16

FIETSEN OVER DE VIA RHONA
Een 700 km lange autovrije fietsroute in het spoor van de Rhöne.
Van Genève naar de Plage Napoleon aan de Middellandse Zee. Je
fietst in een voortdurend veranderend landschap. Indrukwekkende
bergcoulissen en kloven worden afgewisseld door stuwmeren en
spiegelende watervlakten.
Onderweg bieden steden als Lyon, Vienne, Avignon en Arles een
rijkdom aan cultureel erfgoed én Franse sfeer. Grote delen van de Via
Rhôna lenen zich prima om met kinderen te fietsen.
Bestel de gids.

NIEUWE FRANSE TOPOGIDSEN
Ben je op zoek naar een interessante tocht op Franse bodem? Met
deze gidsen kan je al heel wat kilometers overbruggen.
De wandelgidsen zijn Franstalig maar door gedetailleerde
topografische kaarten, schema's en symbolen zijn de FFRP
wandelgidsen voor iedereen eenvoudig te volgen.
NIEUWE UITGAVEN




La via Garona
Tour dans le Grans Pic Saint Loup

VERNIEUWDE UITGAVEN





Chemin de Stevenson
Pyrenée Centrales
Pyrenées Orientales

Voor nog meer Frans wandelplezier klik hier.

ACTIVITEITEN

FIETSKALENDER

Zondag 2 juli trappen we in gezamenlijke cadans door VlaamsBrabant. 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





GR West-Vlaanderen organiseert donderdag 6 juli een
luswandeling in Rely en donderdag 3 augustus in Ver
Assebroek.
GR Vlaams-Brabant nodigt iedereen op zondag 20
augustus uit voor een zomerlus doorheen de Kalmthoutse
Heide.
GR Limburg maakt zondag 9 juli een luswandeling door de
'Vallei van Samken en Geuren'. Zondag 13 augustus
trekken we naar Heerlen in Nederland.
GR Antwerpen laat je zondag 20 augustus kennismaken
met ' de echte Ardennen' in het voormalige Hertogdom van
Bouillon.
Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender.

