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Volg ons ook via   

 

  

FIETS- EN WANDELBEURS 2018 
  

 

  Doen de donkere winterdagen je verlangen naar je volgende trekking? 
Dan laten we je al even wegdromen met het programma van de Fiets-
en Wandelbeurs 2018.  
  
Op zaterdag 10 en zondag 11 februari worden in Flanders Expo in 
Gent tussen 11u en 17u doorlopend vier lezingzalen bezet door 
wandelende en fietsende avonturiers die je met behulp van een 
beklijvende beeldreportage doen wegdromen van toekomstige 
expedities. 
Op de wandelinfomarkt kan je terecht met al je vragen over 
praktische zaken en verleidelijke bestemmingen. Veertig ervaren 
wandelaars zitten klaar met informatie over hun favoriete 
wandelgebieden. Download onderaan deze webpagina een pdf met een 
overzicht van alle bestemmingen. 
  
Ook dit jaar is er e-bike Challenge, een indoor e-bike test event, en 
Mount Expo, de beurs voor bergfanaten. 
  
Voor actieve gezinnen is er dit jaar de Hicle Family Tour. Hicle Family 
staat voor hiking and cycling as a family, op weg zijn met kinderen. 
Bezoek samen met je (klein)kinderen doorheen de drie beurzen alle 
plekken met informatie, materiaal en activiteiten. 
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Koop nu je ticket* online en ontvang als abonnee van deze 

nieuwsbrief €3,5 korting!  

  
*Een ticket voor één van de beurzen geeft gratis toegang tot de andere twee.  

 

  

GEEF EEN ABONNEMENT CADEAU 
  

    

 

  Januari = feestmaand! Zoek je nog een leuk geschenk? Geef een abonnement 
op ons magazine Op Weg cadeau. Onze actie met het geschenkabonnement 
loopt nog tot 31 januari 2018. 
  
Voor slechts € 35 schenk je niet alleen inspirerende reisverhalen, maar 
krijgen ze ook 10% korting in de webshop en kunnen ze deelnemen 
aan  wandel- en fietstochten. Aarzel niet langer en stuur hen een jaar lang 'Op 
Weg'. 
  
Zelf maak je kans op een overnachting in B&B Amberhoeve en krijg je een 
paar reflecterende outdoor handschoenen cadeau* van het Belgische 
merk WOWOW (twv €21,95!) Windproof, ademend, met een perfecte 
pasvorm en een heerlijke warme fleece vanbinnen. 
  
Klik hier voor het bestelformulier. 
  
* Zolang de voorraad strekt. 

 

  

UNIEK: POSTERS OVERZICHTSKAARTEN 
  

    

 

  Wil jij je eigen poster van langeafstandsfietsroutes of -wandelroutes in 
België? Ongeplooid en aan één kant bedrukt zodat hij netjes op je muur 
past? Wel dat kan. Eenmalig en enkel nu kan je een bestelling van 
posters plaatsen. En dat voor de prijs van €15 per exemplaar. 
  
Geef hier jouw voorkeur en gegevens mee. De posters zijn op te halen 
en te betalen op onze stand op de Fiets en Wandelbeurs. Versturen per 
post is NIET mogelijk. Bestellen kan tot en met zondag 28 januari. 

 

  

GA MEE OP FIETSVAKANTIE IN DE OOSTKANTONS 
  

  

  Heb je zin in een fietsavontuur dicht bij huis? Zonder zorgen, in tof 
gezelschap en aan een scherpe prijs? Ga dan met ons mee op 
fietsvakantie! 
  
We organiseren in het voorjaar een vierdaagse fietsvakantie in de 
Oostkantons. Het stuwmeer van Bütgenbach, de Hoge Venen,...aan 
natuurpracht geen gebrek. Vanuit vakantiecentrum Worriken fietsen we 
van donderdag 7 juni tot en met zondag 10 juni 2018 vier tochten van 
gemiddeld 65 km per dag. Eentje in elke windrichting. Overnachten 
maak je zo avontuurlijk als je zelf wil. IN een tent of op een 
comfortabele kamer, beiden kunnen. Vanaf € 60 pp! 
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Inschrijven kan tot 30 maart via deze link. De plaatsen zijn beperkt! 

 

  

PLAN JE VOLGENDE TOCHT MET EEN GR-ARRANGEMENT 
  

 

  Wil je even ontsnappen aan de drukte? Dan hoef je heus niet naar de 
andere kant van de wereld.  
  
Met onze GR-arrangementen ga je zorgeloos op pad langs de mooiste 
GR-paden in Vlaanderen. Je ontvangt uitgewerkte routebeschrijvingen 
en kaartmateriaal. De hotelier staat klaar met picknick, zorgt voor het 
transport en verwent je met een heerlijk ontbijt en avondmaal.  
  
Bovendien kan je voor een aantal arrangementen je wagen thuislaten! 
De hotelier komt je dan oppikken aan het station. 
Wandel je graag met gps? Dan krijg je ook het gpx-bestand van de 
tochten. 
  
Klik hier voor meer informatie 

 

  

NIEUW IN DE WEBSHOP 
  

  

 INTERNATIONALE MAASROUTE  
 

 

  De Internationale Maasfietsroute is een bewegwijzerde route van de 
monding van de Maas in de Noordzee tot aan de bron in Noord-
Frankrijk. De totale lengte bedraagt 930 km. Meer info: 
www.maasfietsroute.eu. 
  
Deze route dingt ook mee naar de beheerde titel Fietsroute van het 
jaar 2018. De uitreiking van de fietstrofee gaat door op 2 maart op de 

Fiets en Wandelbeurs in Utrecht, Nederland.  
  
De gids van Benjaminse beschrijft het traject tussen Maastricht en de 
bron bij Langres, goed voor 620 km. Het traject van de bron naar Metz 
is nog eens goed voor 320 km. Bovendien zijn er nog varianten 
toegevoegd die aansluiten op spoorverbindingen.  
  
De gids is te koop in onze webshop en op de beurs. 
leden € 17,55|niet-leden € 19,50. 

 

  

ACTIVITEITEN 
  

  

 WANDELKALENDER  
 

http://ymlptrack7.com/usuhuadaebhqqaoayheacahbjb/click.php
http://ymlptrack7.com/usuheanaebhqqaxayheaiahbjb/click.php
http://ymlptrack7.com/usuhjaaaebhqqatayheatahbjb/click.php
http://ymlptrack7.com/usuhbagaebhqqafayheaoahbjb/click.php
http://ymlptrack7.com/usuhbagaebhqqafayheaoahbjb/click.php
http://ymlptrack7.com/usuhhaxaebhqqarayheaaahbjb/click.php
http://ymlptrack7.com/usuhsanaebhqqalayheafahbjb/click.php
http://ymlptrack7.com/usuheanaebhqqaxayheaiahbjb/click.php
http://ymlptrack7.com/usuhmakaebhqqapayheadahbjb/click.php


 
  

 

   GR Vlaams-Brabant rijdt op zondag 21 janurai met de bus 

naar Oost-Vlaanderen voor een wandeling van Neigem naar 
Geraardsbergen over de vernieuwde GR 512 Brabantse 
Heuvelroute.  

 GR Oost-Vlaanderen wandelt op zondag 28 januari langs de 

GR 12 door Mechelen.  
 GR Antwerpen trekt op zondag 21 januari met de bus naar 

Henegouwen voor een wandeling door bossen en de vallei van 
de Trouille. De klim naar de top van de terril van heribus zorgt 
voor een prachtig uitzicht over de stad Bergen/Mons.  

 GR West-Vlaanderen verkent donderdag 1 februari de streek 

rond Poperinge. Een bosrijke driehoek om te zwerven langs 
rustige wegen met zicht op de Franse heuvels van de Catsberg 
en Cassel. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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