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Volg ons ook via   

  

RESULTATEN ENQUÊTE GROTE ROUTEPADEN 
  

    

 

    
"GR wandelen is voor ons als eten en drinken: een basisbehoefte" - Eric 
 
Als organisatie vinden we het belangrijk om te blijven evolueren. Niet 
op basis van een 'vinger-in-de-lucht' gevoel, maar rekening houdend 
met jou mening en die van al onze volgers. Daarom lanceerden we in 

juni een bevraging. Lees hier de bevindingen. 
 
"Doe zo voort! Een melig antwoord, maar echt wat ik meen. Ik kijk elke 
maand uit naar Op Weg. Ik geniet en droom weg, krijg telkens opnieuw 
veel goesting om erop uit te trekken..." - Rien 

 

  

KOM EN VERSTERK ONS BEURSTEAM 
  

In het weekend van 10 en 11 februari 2018 vindt in Flanders Expo Gent de 7de editie van de Fiets en 
Wandelbeurs plaats. Dé place to be voor iedereen die inspiratie, tips en materiaal zoekt om al trappend of 
stappend de wereld in te trekken. Dichtbij of ver weg, recreatief of toch eerder functioneel, het komt allemaal 
aan bod. Op al je vragen zijn hier antwoorden te vinden. Of misschien heb jij de antwoorden wel? 

  

 WANDELINFOMARKT 
 

    

 

  Grote Routepaden is op zoek naar enthousiaste wandelaars die de 
bezoekers graag over hun wandelervaringen vertellen. Ben je 
vertrouwd met één of meerdere wandelregio's? Maak je graag een 
babbel met gelijkgezinden en kan je je tochten illustreren met foto's, 
kaarten en gidsen? Dan ben jij de persoon die wij zoeken. 
  
Interesse? Aanmelden kan via deze link. 

 

  

 HICLE FAMILY  
 

    

http://groteroutepaden-mail.be/yyebavaebbbqavaqmmalahbjh/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yyehaiaebbbqadaqmmadahbjh/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yyehaiaebbbqadaqmmadahbjh/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yyeqaoaebbbqaaaqmmavahbjh/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yyeeazaebbbqadaqmmakahbjh/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yyemakaebbbqakaqmmaxahbjh/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yyejafaebbbqataqmmaoahbjh/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yyebavaebbbqavaqmmalahbjh/click.php
http://groteroutepaden-mail.be/yyewavaebbbqaraqmmavahbjh/click.php


 

  Het spiksplinernieuwe Hicle Family programma mikt op families met 
kinderen die hun dagelijkse verplaatsingen en vrijetijdsbesteding al 
fietsend, wandelend of klimmend een invulling geven.  
Alles draait om beleving, informatie uitwisselen, vergelijken en testen. 

Niet alleen voor ouders maar ook voor de kinderen! 
  
Als mede-organisator zijn we op zoek naar gezinnen die graag hun 
verhaal of ervaring delen met gelijkgestemden. Aanmelden kan via 
deze link. 

 

  

PS: Klinkt leuk, maar je voelt je zelf niet aangesproken? Misschien is er iemand in je omgeving waaraan je 
meteen denkt? Overtuig hen gerust om deel te nemen! 

  

DOWNLOAD GRATIS DE TOPOGIDS GR 126-VERLENGING 
  

    

 

    
Sinds kort kan je ook in Vlaanderen wandelen op GR 126. Het pad werd 
recent van Brussegem noordwaarts doorgetrokken tot in Mariekerke. 
  
Download hiernaast gratis de topogids. Print de kaartjes en 
routebeschrijving of download de topogids op je smartphone. Zo kan je 
de routebeschrijving onderweg volgen, ook zonder internettoegang.  
Bij digitaal gebruik van de kaartjes is het mooi meegenomen dat je kan 
inzoomen tot het gewenste detailniveau.  
 
Zo wordt verloren lopen wel heel erg moeilijk. 

 

  

VRIJWILIGGERS IN DE VERF GEZET 
  

 

    
"We hebben enorm genoten van het jaarlijkse GR-
medewekersweekend. Boeiend programma zaterdag, uitdagende 
wandel- en fietstocht zondag. Vele plezante contacten. Bedankt!" 
mailde één van onze vrijwilligers.  
  
Ook wij blikken terug op een bijzonder geslaagd samenzijn. Het geeft 
een enorme boost om met zo'n enthousiaste vrijwilligers te mogen 
samenwerken! 

 

 

 Walking in Belgium 2018 

  

  In de wandelkalender 'Walking in Belgium' vind je alles wat je 
nodig hebt om in je buurt of verder weg een mooie wandeling te 
maken! Om en bij de 2000 wandeltochten in Vlaanderen en Wallonië 
staan erin verzameld. Daarmee is deze kalender de perfecte 
informatiebron voor elke actieve wandelaar. Je leest er immers alles 

over de parcours, de wandelafstanden, starturen, info over 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer en nog veel meer. 
 
Elke wandelliefhebber is welkom op deze tochten! Je kiest steeds zelf 
je afstand en tijdstip van vertrek. Onderweg zijn er rustposten 
voorzien. 
 
www.wandelwebwinkel.be of in de boekhandel. 
  
Grote Routepaden mag 10 gratis exemplaren wegschenken.  

Waag hier je kans. 
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http://groteroutepaden-mail.be/yymmaiaebbbqagaqmmacahbjh/click.php
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ACTIVITEITEN 
  

  

 BASECAMP & OSMAND  
 

 

  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 langer, de plaatsen zijn beperkt. 

 

  

 WANDELKALENDER  
 

  

  

  

  

  

  

 
  

 

 GR Vlaams-Brabant organiseert zaterdag 11 november een 
luswandeling doorheen het landschapspark en natuurgebied 
Waverwoud. Zondag 19 november stappen we van aan het 
bekende kasteel van Beloeil via Chièvres tot Ath. 

 GR Oost-Vlaanderen maakt vrijdag 17 november een 

luswandeling vanuit Kloosterzande met een variant van LAW 11-
Grenslandpad als leidraad. 

 GR Antwerpen laat je op zondag 19 november kennismaken 

met de vernieuwde GR 512 en wandelt van Loonbeek naar 
Boutersem. 

 GR Limburg organiseert het weekend van 11 november een 

tweedaagse in de Viroinval. 
 GR West-Vlaanderen herdenkt op vrijdag 11 november de 

GRoote Oorlog met de zevende Ten Vrede wandeling, met 
vertrek vanuit Zillebeke. Zondag 19 november kan je 
meestappen op GR 128 Vlaanderenroute van Uitbergen naar 
Denderbelle. Donderdag 7 december staat een luswandeling 
vanuit Buysscheure geprogrammeerd. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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