
Nieuwsbrief december 2017  

 

Volg ons ook via   

Iemand een cadeau schenken en zelf ook een cadeau krijgen, daar worden wij blij van! Niet langer moeten 

zoeken naar een leuk geschenk voor al onze wandel- en fietsvrienden, blij! Met het geschenkabonnement 
wordt zeker gescoord! Blij met alle inspiratie die we in het nieuwe nummer van Op Weg vinden. Blij omdat 
we maar liefst 47 kaarten en gidsen mogen wegschenken. Blij omdat we opnieuw een mooi gevuld 
activiteitenprogramma kunnen voorstellen. En last but not least, superblij omdat 2 van onze GR routes 
genomineerd zijn voor wandelroute van het jaar! 

TWEE NOMINATIES VOOR WANDELROUTE VAN HET JAAR 
  

 

  De strijd om de eretitel 'Wandelroute van het Jaar' is in volle 
gang. Na een eerste selectie door de jury blijven er 10 kanshebbers 
over. En wat zijn we trots dat twee van onze routes genomineerd 
zijn! 
  
Het 246 km lange vernieuwde Vlaamse traject van de 
legendarische GR 5 Noordzee-Middellandse Zee, dat loopt van 
Bergen-op-Zoom tot Eben-Emael. En GR 512, de 173 km lange 
vernieuwde Brabantse Heuvelroute van Diest naar Geraardsbergen. 
 

 

  

 

OP WEG 

http://groteroutepaden-mail.be/ussbhadaebhsbarabjagahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussbwagaebhsbaxabjakahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussbwagaebhsbaxabjakahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussbearaebhsbaoabjaaahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussbmacaebhsbadabjarahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussbjataebhsbazabjaiahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussbbazaebhsbazabjapahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussbqapaebhsbazabjafahbjb/click.php


  

  

 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018  
 

 

  Het decembernummer van Op Weg baadt in winterkleuren. We 
wandelen langs verschillende Vlaamse en Waalse GR's en door 
Turkse sneeuw, maar denken ook al aan fietstochten voor volgende 
lente of zomer: bijvoorbeeld langs de SaarLorLuxfietsroute of in 
Friesland. In Gebeten hebben we een gesprek met Annelies die met 
haar gezin 14 maanden door Europa fietste. Verder zijn er heel wat 
fiets- of wandelavonturen met kinderen: in de Franse Alpen, langs de 
Weser naar Bremen en op weg naar Compostella. 
 

Blader even mee. 

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

  
Of 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. 
 
GRATIS voor alle abonnees. Klik hier. 

 

  

 WIN KAARTEN EN GIDSEN  
 

 

  We schenken maar liefst 47 prijzen weg. Waag je kans!  

 10x Wandelkalender Walking in Belgium 
 10x Fietsgids Fietsen in de Provence (P. Benjaminse) 
 6  x Fietsgids Groots Genieten 
 5  x Wandelkaart Thorpark 
 5  x Wandelbox Verborgen Moois 
 3  x Gids Elfstedenwandelpad 
 3  x Wandelgids Pfalzerwald 
 3  x Fietsgids Schlossparkrunde 
 2  x Fietsgids Langs de Rijn  

 

 
  

De Hirschler vijver in de 
Oberharz  

© Raymond Faure 

  Adembenemende natuur ontdekken  

en cultuur van wereldfaam beleven! 
  
Ieder seizoen biedt de Harz, het noordelijkste middelgebergte in 

Duitsland, een veelzijdig actief aanbod en zorgt ook nog eens voor 

plezier bij jong en oud. Op meer dan 9000 km bewegwijzerde 

wandelroutes ontdekken natuurliefhebbers de adembenemende 

wildernis van de oorspronkelijke bossen, diepe dalen, wilde riviertjes 

en bloeiende bergweides. Vooral de Harzer-Hexen-Stieg, de rond 100 

km lange wandelroute, laat alle facetten van de natuur in de Harz 

zien. 
  
 Alle info op nl.harzinfo.de.  
  

 

  

ACTIVITEITEN 
  

http://groteroutepaden-mail.be/usshsaaaebhsbatabjacahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usshualaebhsbapabjaiahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussheadaebhsbapabjaoahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usshmalaebhsbatabjavahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usshjaiaebhsbazabjalahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usshbaxaebhsbaoabjafahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usshhapaebhsbacabjakahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usshwanaebhsbarabjarahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usshqaraebhsbaaabjacahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usshyaaaebhsbaiabjalahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usswsaiaebhsbalabjacahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usswuagaebhsbafabjanahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussweaoaebhsbaoabjarahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usswmanaebhsbadabjatahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usswjalaebhsbafabjaoahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussbyadaebhsbakabjaaahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usshjaiaebhsbazabjalahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usswjalaebhsbafabjaoahbjb/click.php


 

  

 OSMAND WORKSHOP,  
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. Tijdens de workshop leer je navigeren met je 
smartphone, downloaden van wandel- en fietsroutes en 
aanwijzingen voor het maken van eigen routes. 
 
Op 20 december kan je de workshop volgen in Leuven, op 21 
december in Antwerpen-Berchem. Schrijf je in via deze link. 
Wacht niet te lang, de plaatsen zijn beperkt. 

 

  

 WANDELKALENDER  
 

 
  

  

   GR Vlaams-Brabant trekt op zondag 17 december naar 

Haspengouw en wandelt van Borgloon naar Velm. 
 GR Oost-Vlaanderen nodigt je uit om zondag 17 

december mee te wandelen met de treinstapper Alken-
Sint-Truiden. 

 GR Antwerpen rijdt op zondag 7 december met de bus 

naar Limburg voor een tocht van Hechtel naar Bokrijk. 
Zondag 17 december is iedereen welkom op de kersttocht 
op het nieuwe traject van GR 126. 

 GR Limburg organiseert zondag 17 december een 

luswandeling in het mooie Zuid-Limburgse Heuvelland. 
 GR West-Vlaanderen volgt donderdag 7 december GR 

IJzer en wandelt op zondag 17 december met behulp van 
de Streek-GR Groene Gordel doorheen de Zuidelijke rand 
van Brussel. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 

http://groteroutepaden-mail.be/usswwaaaebhsbaiabjacahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussqsaoaebhsbaaabjaaahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussquapaebhsbaxabjaiahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussqeataebhsbatabjapahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussqmaraebhsbaaabjavahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/ussqjagaebhsbanabjanahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usswyafaebhsbakabjaaahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usswbacaebhsbaoabjanahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usswhapaebhsbazabjaxahbjb/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/usswqagaebhsbaaabjaaahbjb/click.php
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