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Volg ons ook via   

  

FIETS- EN WANDELBEURS 2018 
  

 

  Geef je krokusvakantie een vliegende start. In het weekend van 10 en 
11 februari verwelkomen we je graag in Flanders Expo Gent voor de 
zevende editie van de Fiets en Wandelbeurs Vlaanderen. 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. 
  
Breng zeker ook een bezoekje aan de stand van Grote Routepaden 
(2.C.20 Hal 2) en maak een praatje met onze enthousiaste 
vrijwilligers. Of snuisteren in ons ruim assortiment wandel- en 
fietsgidsen en krijg deskundig advies over de gids waar jij op zoek naar 
bent. 

 

  

 TIPS & TRICKS  
 

 

  Op de fiets- en wandelinfomarkten kun je terecht met al je vragen over 
bestemmingen maar ook praktische zaken.  

Meer dan 70 ervaren wandelaars en fietsers zitten voor je klaar met 
info over hun favoriete gebieden en routes. Kaarten, foto's en laptop... 
in de aanslag. Met woorden en beelden nemen ze je mee naar alle 
uithoeken van de wereld. Eisleck Trail, de Alpen of Nepal: 
droombestemmingen genoeg! 

Geen verkooppraatjes maar een gesprek van wandelaar tot wandelaar, 
fietser tot fietser. Laat je inspireren door de persoonlijke ervaringen van 
gelijkgestemden! 

 

  

 LAAT JE INSPIREREN  
 

 

  Tussen 11u en 17u worden doorlopend vier lezingzalen bezet door 
wandelende en fietsende avonturiers die je met behulp van 
beklijvende lezingen doen wegdromen van toekomstige 
reisbestemmingen.  
  
Daarnaast zijn er interactieve workshops met thema's als: 'Wat 
neem ik mee in mijn rugzak?', 'Bivakkeren: tips & tricks', 'Osmand, 
gps-navigatie met android smartphone', 'Bike  packing', 
'Fietsherstelling' en zoveel meer.  
  
Bekijk hier het volledige programma.  

 

  

 OOK VOOR GEZINNEN 
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  Dit jaar is er voor het eerst een programma op maat van hiking and 
cycling families, actieve gezinnen.  

Dankzij de uitgestippelde Hicle Family Tour bezoek je alle hotspots 
waar het draait om het 'op weg zijn met kinderen'. Van de Hicle Family 
Infomarkt naar een workshop over wandelen of fietsen met kinderen. 
Van een klimwand om te klauteren naar een aangepast parcours om 
kinder- of familiefietsen te testen. Van standen met aangepast 
trekkingsmateriaal naar verleidelijke lezingen. Inspiratie, informatie en 
beleving troef! 

Er is ook heel wat animatie voorzien, dus breng je (klein)kind(eren) 
mee! Vervelen is onmogelijk. Wie wil nu geen stoere glittertattoo? Of 
een schilderij maken met een fiets? En wie kleurt de mooiste bergen? 
Liever spelletjes spelen? Onder begeleiding kunnen kinderen zich 
ongeremd uitleven. 

Kinderen tot 15 jaar mogen gratis binnen! 
 

  

 ÉÉN TICKET, DRIE BEURZEN 
 

 

  De Fiets en Wandelbeurs maakt sinds vorig jaar deel uit van een groter 
geheel: Hicle Outdoor. Onder deze noemer verbroederen ook Mount 
Expo, de klim en bergsportbeurs, én e-bike Challenge, hét indoor e-bike 
testevenement. 

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

Het themaland is dit jaar Zwitserland. Via de 'Grand Tour of 
Switzerland', leer je de vele gezichten van dit Alpenland kennen. 

 

  

 GROTE ROUTEPADEN TRAKTEERT 
 

 

  

  

 

  Wandelvakantie in de Oostkantons 

 

Wij plannen, u geniet. 
  
De lente is in aantocht, de wandelschoenen staan klaar. Wat denkt u 

van een wandelarrangement in de Oostkantons ? 3-7 dagen, zonder 

bagage, met overnachting en een informatiebundel. Ontdek rivieren 

en meren, bossen en weilanden, of bewonder het unieke landschap 

van de Hoge Venen tijdens een begeleide wandeltocht. 
  
Meer info op www.ostbelgien.eu 
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OP WEG 
  

  

 FEBRUARI - MAART 2018 
 

    

 

  Net als op de cover breken de zonnestralen ongetwijfeld weer snel door 
de wolken en kunnen we weer 'op weg'.  

Inspiratie genoeg in dit nummer: de vernieuwde GR 5A, de Moezelsteig 
of de Zwitserse Alpen voor de wandelaars; de Vlaanderen Fietsroute, de 
Maasfietsroute of Noord-Schotland voor de fietsers. Met onze 
wandeltour langs Waalse GR-paden zijn we aanbeland in het Land van 
Herve. En voor wie het wat verder wil is er Campanië en Albanië. 

Blader even mee.  

Nieuwsgierig? Bestel nu dit nummer of bezoek onze stand op de Fiets 
en Wandelbeurs en ontvang een gratis exemplaar. Of neem een 
abonnement, ontvang 6 nummers én 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 abonnees. 
Klik hier. 

 

  

 BEURSWEDSTRIJD 
 

 

  Naar aanleiding van de Fiets en Wandelbeurs organiseert Grote 
Routepaden een grootschalige wedstrijd.  
 
Beantwoord de vragen, vul je gegevens in en maak kans op een van de 
toffe prijzen: 1 x arrangement in Kasteel Mariagaarde, 2 x een Thule All 
Trail backpack of 3 x de knooppunter Kastelenbox + boek van 
Uitgeverij Lannoo.  
  
Deelnemen kan tot 1 maart 2018.  

 

  

 WIN 
 

 

  Of waag je kans om een van onze andere prijzen te winnen: 

 3 x wandelkaart Kalkense Meersen - Donkmeer 
 3 x wandelgids Lopen langs linies 
 3 x wandelgids Peaks of the Balkans 

Veel succes! 
 

  

ACTIVITEITEN 
  

  

 WANDELKALENDER  
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   GR Antwerpen rijdt op zondag 18 februari met haar bus de 

Nederlandse grens over voor een tocht door natuurgebied de 
Kampina.  

 GR Limburg stapt op zondag 18 februari een mooie tocht 

boven en in de Maasvallei langs de GR 126.  
 GR West-Vlaanderen organiseert zondag 18 februari een 

bustocht in Vlaams Brabant. Het wordt een wandeling in 
heuvelachtig landschap met verrassende stukjes bos. 
Donderdag 1 maart volgen ze de GR 5A kustroute tussen 
Bredenen en Oostende, inclusief stadsbezoek. 

 GR Vlaams-Brabant gaat op zondag 18 februari eveneens 

met haar bus de Nederlandse grens over. Zij verkennen het 
Nederlands Kust- en Deltapad.  

 GR Oost-Vlaanderen wandelt op donderdag 23 februari langs 

het kasteel van Wijnendale en het landelijk groen van 
Koekelare en Ichtegem. Zondag 25 februari doen ze in 
Antwerpen de Treinstapper Geel - Herentals, langs de Streek-
GR Kempen.  

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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