
Nieuwsbrief oktober 2017  

 

Volg ons ook via   

BELEEF DE HERFST MET EEN GR-WANDELARRANGEMENT 
  

 

  Doen de geuren en kleuren van de herfst je verlangen naar een 
korte vakantie dicht bij huis? Het kan met een GR-
wandelarrangement. Onze wandelspecialisten werkten 8 
arrangementen uit langs de mooiste GR-paden. 
  
Je gaat zorgeloos op pad met uitgewerkte routebeschrijvingen en 
kaartmateriaal. De hotelier staat klaar met picknick, zorgt voor het 
transport en verwent je met een heerlijk ontbijt en avondmaal.  
  
Formules mogelijk voor 1,2 of 3 nachten, vanaf 123 € pp.  
Ontdek ons aanbod. 

 

OP WEG 
  

  

 OKTOBER - NOVEMBER 2017  
 

 

  Op Weg toont zich weer van zijn meest inspirerende kant.Want een 
fietstocht op de bloedhete Via de la Plate of langs de grille 
Cypriotische kusten, dat klinkt heel verleidelijk. Een klauterpartij op 
het Tramuntaanse drogestenenpad heeft dan weer iets exotisch 
uitdagends. 
Maar ook dichtbij schuift er al eens wat opwinding onder onze wielen 
of wandelschoenen. Een fotoshoot van op zandbanken zonnende 
zeehonden oogst nog braaf, maar in de duin- en heidegebieden van 
de Wadden of van Salland kan het al eens stuiven. 
Tot slot, wie Op Weg vooral voor de interviews leest, heeft met dit 
nummer vuurwerk in handen. Een gesprek met Eric die het hele GR-
netwerk in Vlaanderen en Wallonië op zijn palmares heeft staan, daar 
ga je al eens voor zitten. En de (h)eerlijke babbel met Kathleen legt 
veel meer bloot dan de schoonheid van het buitenleven. 
 

Blader even mee. 

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

 

  

 NU OOK DIGITAAL 
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  Lees Op Weg op je tablet aan de ontbijttafel, op je smartphone 
onderweg naar het werk of op je pc tijdens je lunchpauze. Het kan 
allemaal met de digitale versie van Op Weg. 
  
Het digitale magazine is een leuke aanvulling op de papieren 
versie. Klik je op de icoontjes onderaan de reportages dan beland je 
meteen bij een kaartje, de track, een uitgebreide steekkaart of extra 
foto’s. Zowat alle url’s in de steekkaarten en nieuwsrubrieken zijn 
meteen aanklikbaar.  
  
GRATIS voor alle abonnees. Klik hier. 

 

  

 WIN EEN ARRANGEMENT IN DE HARZ  
 

  

 

 

  Adembenemende natuur ontdekken  

en cultuur van wereldfaam beleven! 

  
De Harz is het meest noordelijk middelgebergte van Duitsland. Via 
bewegwijzerde wandelroutes ontdek je er de adembenemende 
wildernis met bossen, diepe dalen, wilde rivieren en bloeiende 
bergweides. Vooral de 100 km lange Harzer-Hexen-Stieg laat alle 
facetten van de natuur zien. 
  
Maar Harz is meer dan natuur. Op de wandelwegen van het grootste 
en belangrijkste vijver- en kanaalsysteem ter wereld, ontdek je 
werelderfgoed van formaat: de historische binnenstad van Goslar of 

de mijn Rammelsberg. Quedlinburg is volgens UNESCO een 
'uitzonderlijk voorbeeld van een Europese middeleuwse stad'. Nog 
meer erfgoed vind je in de Stiftskerk St. Servatii of in Eisleben. Alle 
info op nl.harzinfo.de.  
  
Het te winnen arrangement bestaat uit drie nachten voor twee 
personen in halfpension in Hotel Njord. 
 
Klik hier voor de wedstrijdvraag. 
  

Foto's:Torfhaus Moor en Quedlinburg © HTV, M. Gloger  
 

  

 WIN KAARTEN EN GIDSEN  
 

 

  We schenken maar liefst 22 prijzen weg. Waag je kans!  

 10 x Wandelnetwerk Getevallei  
 3  x Walking in Londen  
 3  x Wandelgids Oneindig Laagland  
 3  x Wandelgids El Kautokeino  (Noorwegen) 
 3  x Fietsgids Munchen - Praag  

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 
  

  

 LUSWANDELINGEN IN NAMEN 
 

http://groteroutepaden-mail.be/yhjyaaaebjwyadabqwakajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhbuapaebjwyazabqwagajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhbearaebjwyagabqwatajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhbsaoaebjwyafabqwavajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhbmanaebjwyazabqwagajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhbjaxaebjwyacabqwagajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhbbanaebjwyaoabqwanajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhbhagaebjwyavabqwakajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhbwapaebjwyagabqwagajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhbqavaebjwyaxabqwacajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhjyaaaebjwyadabqwakajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhbsaoaebjwyafabqwavajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhbuapaebjwyazabqwagajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhbsaoaebjwyafabqwavajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhbmanaebjwyazabqwagajmjq/click.php


 

  Deze wandelgids beschrijft 16 gevarieerde lustochten die zoveel 
mogelijk gebruik maken van wit-rood gebakende paden in de 
provincie Namen. De gids beleeft al zijn vierde editie en werd voor de 
gelegenheid in een nieuw kleedje gestoken. 
  
De routes vermijden verharde wegen en zijn tussen 20 en 25 km met 
mogelijkheid tot inkorten. De tochten garanderen een afwisseling van 
bospaden, panoramische vergezichten, dorpskernen, cultureel 
erfgoed. 
  
Je kunt de gids bestellen voor € 17,80. Leden betalen € 16. 

 

  

 GR 57, DE POPULAIRSTE GR IN WALLONIË  
 

 

  GR 57 'Sentiers de l'Ourthe', dé Waalse wandelhit, heeft een 
volledig vernieuwde topogids.  
  
Het traject werd grondig verbeterd en zelfs uitgebreid tot 370 km. 
Nieuw is een 70 km lange aftakking vanaf de stuwdam van 
Nisramont. Deze verkent de westelijke Ourthe tot de bron in Ourt om 
te eindigen aan het treinstation van Libramont. 
  
In de gids is naast de routebeschrijving ook uitgebreide info over 
buslijnen, overnachtingsmogelijkheden, afstanden en streekinfo 
opgenomen. Je vindt er alle info om je tocht vlot af te leggen. 
  
Nu te koop  in onze webshop voor € 17,80. Leden betalen € 16. 

 

  

 ALTA VIA FIETSKAARTEN 
 

 

  Deze zomer rolden 6 kaarten nieuwe fietskaarten (schaal 
1:75000) voor grondgebied België en Luxemburg van de pers. De 
uiteindelijke reeks bestaat uit 13 kaarten. De resterende 7 kaarten 
(Noord Frankrijk) zijn voor volgend jaar gepland.  
  
Het zijn de ideale kaarten voor liefhebbers van meerdaagse 
fietstochten. Knooppunten staan er niet op, wel alle momenteel 
beschikbare langeafstandsroutes (LF, Ravel, EuroVelo,...) en 
autovrije fietswegen (voies vertes en fiets-o-strades). Je vindt op de 
kaarten ook jeugdherbergen, trekkershutten, paalkampeerplekken en 
campings municipaux (FR). 
  
Nu te koop  in onze webshop voor € 11,95. Leden betalen € 10,76. 

 

ACTIVITEITEN 
  

  

 WORKSHOPS 
 

 

  Breid je vaardigheden uit en verbeter je fiets- of wandelervaringen. 
In november en december organiseren we 2 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. 
Wacht niet te lang, de plaatsen zijn beperkt. 
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 INWANDELING VLAAMS TRAJECT GR 126 
 

 
  

 

  Op zondag 15 oktober nodigen we alle wandelaars uit in Opdorp 
om een nieuw stuk van GR 126 in te wandelen. 
  
Tot voor kort leidde GR 126 je van de noordrand van Brussel naar de 
Semoisvallei. Recent is het pad vanuit Brussegem noordwaarts 
doorgetrokken tot in Mariakerke (aansluiting met GR 5A). Maar het 
doel van het nieuwe traject was vooral de passage door Opdorp, het 
geografisch middelpunt van Vlaanderen. 
  
Hierdoor is het mogelijk om via GR van het middelpunt in Vlaanderen 
naar het middelpunt in Wallonië te wandelen! 
  
Om 10u30 verzamelen we op de Dries in Opdorp voor de onthulling 
van een nieuwe wandelboom. Het nieuwe stuk van de GR 126 wordt 
daarna ingestapt met een wandeling van 16 km. Er zijn stopplaatsten 
voorzien op mooie locaties, met muzikale omlijsting en een gratis 
traktatie, aangeboden door de gemeente Buggenhout. 
  
Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 Neem deel aan de dag van de trage weg 

  Trage wegen zijn paden of wegen voor niet-gemotoriseerde 

verplaatsingen. 
 
Op 14 en 15 oktober halen wandelaars, fietsers en ruiters hun hart 

op langs authentieke landwegen of verkeersveilige doorsteekjes in de 

wijk. Samen geven we tijdens deze elfde editie van de Dag van de 

Trage Weg een krachtig signaal voor meer en betere trage wegen. 
  
Kies voor een tocht in jouw buurt, beleef cultuur of speel een spel 

langs trage wegen. Of maak er meteen een ontspannend weekendje 

weg van.  
Surf naar www.dagvandetrageweg.be voor een 

uitgebreide lijst van activiteiten. Er is zeker iets voor jou bij! 
  
Je bent toch ook van de partij?!  

 

  

 WANDELKALENDER  
 

 
  

  

 

   GR Vlaams-Brabant trekt op zondag 15 oktober naar de 

grens tussen België en Nederland om te eindigen in het 
witte stadje Thorn. Zaterdag 11 november is iedereen 
welkom op de  luswandeling door het natuurgebied 
Waverwoud. 

 GR Oost-Vlaanderen maakt op vrijdag 20 oktober een 

luswandeling door het Duivenbos en omgeving met Streek-
GR Vlaamse Ardennen als leidraad. Zondag 22 oktober 
staat een culturele wandeling in Waals-Brabant op het 
programma. 

 GR Antwerpen rijdt op zondag 22 oktober met de bus 
naar Monschau. 

 GR Limburg organiseert zondag 1 oktober een 

luswandeling langs de strafinrichting van Merksplas, de 
grachten van de kolonie en verscheidene kleiputten in 
Merksplas en Beerse. Zondag 22 oktober trekken ze naar 
Rutten. 

 GR West-Vlaanderen wandelt donderdag 1 oktober in lus 

vanuit Lauwe. Zondag 22 oktober gaan we op stap door het 

http://groteroutepaden-mail.be/yhhhanaebjwyavabqwagajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhhqazaebjwyaaabqwatajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhhyafaebjwyadabqwafajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhweafaebjwyacabqwagajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhwmaoaebjwyalabqwapajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhwjaiaebjwyaxabqwavajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhwbaraebjwyaaabqwapajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhwharaebjwyavabqwapajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhhhanaebjwyavabqwagajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhhwadaebjwyakabqwafajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhhyafaebjwyadabqwafajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhwsaoaebjwyakabqwaaajmjq/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yhwuacaebjwyakabqwavajmjq/click.php


zuiden van Waals-Brabant. De wandeling op 11 november 
staat in het teken van de Groote Oorlog. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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