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Volg ons ook via   

  

Vooraan deze nieuwsbrief zetten we onze vrijwilligers in de spothligts, maar ook het succes van de Fiets en 

Wandelbeurs brengen we graag onder jullie aandacht. Verder nog in de schijnwerpers: nieuwe GR 5 gidsen, 
een wedstrijd met leuke prijzen én een nieuwe wandelboom in Mariekerke. Veel leesplezier! 

  

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 
  

 
  
  

 

  Grote Routepaden vzw zou niet zijn wie ze is zonder haar vrijwilligers. 

De ververs, de schrijvers, de denkers, de doeners, de stille 
werkers,...we hebben vele soorten vrijwilligers en ze vormen het 

kloppend hart, de solide basis van de organisatie en alles wat eruit 
voortvloeit. Daarom, aan alle 235 enthousiastelingen dit zich inzetten 

om de fiets- en wandelbeleving van anderen te verbeteren: Bedankt! 
  

De Vrijwilliger door Feetje: 
  

hart van goud 
uit het juiste hout 

leeft 
geeft 

en draagt bij 
steunpilaar van deze maatschappij 

  
handen uit mouwen 
mannen en vrouwen 
wat zijn ze prachtig 

en vereend, oh zo krachtig 
  

vrij 
en blijvend 

maar nooit vrijblijvend 
  

geen loze beloftes 
voegt de daad 
bij het woord 

  
onbaatzuchtig 

bescheiden 
  

uniek in zijn soort 
 

  

EN OF DE FIETS- EN WANDELBEURS 2018 DE MOEITE WAS 
  

http://ymlpsend3.com/usbjjaxaebwwuatamwbadahbjb/click.php
http://ymlpsend3.com/usbjbacaebwwuavamwbaxahbjb/click.php
http://ymlpsend3.com/usbjhavaebwwuanamwbavahbjb/click.php


 

  Aan al onze beursvrijwilligers (maar liefst 115): DANKJEWEL!  
Aan alle nieuwe leden van Grote Routepaden (maar liefst 119): 
Welkom! 
Aan alle enthousiaste bezoekers (maar liefst 15.528) en kopers van 
gidsen en kaarten: Veel fiets en Wandelplezier! 
  
Omdat we het zelf niet beter kunnen zeggen, citeren we informante 

Annelies, die voor het eerst op de beurs aanwezig was: 
  
"Is de beurs de moeite … jaaaaa!!! Het is héél tof om inspiratie op 

te doen, te praten met andere reizigers en je ogen uit te kijken naar al 
het materiaal dat daar uitgesteld staat. En eens een testritje te doen 

met allerlei soorten speciale fietsen. Als ik nog eens als bezoeker kom, 
zorg ik zeker ook dat ik enkele presentaties meepik. De reisgoesting is 

alleszins weer present." 
 

 

  Opvallend was dat tijdens deze zevende editie van de beurs ook heel 

veel gezinnen met kinderen hun weg vonden naar het evenement. 
Tot wel vier keer zoveel! 
  
Waarom? Onder de noemer Hicle Family was er dit jaar uitgebreid 

aandacht voor wandelen fietsen met kinderen. Dankzij de Hicle Family 
Tour en het bijhorend plan vonden actieve gezinnen vlotjes hun weg 

naar de voor hen relevante hotspots. En terwijl mama en papa al hun 
vragen stelden over geschikte routes, fietskarren of draagrugzakken, 

konden kinderen zich uitleven in een speelhoek, op een klimwand of op 
het kinderfietsparcours. De stoere glittertattoo of coole gezichtsgrime 

gaven het geheel net dat tikkeltje meer. 
 

WINACTIE 
  

 

  De makers van de website en app route.nl komen onder de titel 
Groots genieten nu op de markt met een serie gedrukte 

routeboekjes. Ze hebben een handig formaat en bevatten tientallen 
routes met kaartjes, knooppuntennummers en beknopte 

omschrijvingen. Ook is voor iedere tocht een horecabedrijf als 

‘genietmoment’ in het uitgestippelde traject opgenomen. Dankzij de 
QR-code is het mogelijk om de tochtjes ook op je smartphone te 

zetten. 
  
Van de provincies Brabant en Overijssel zijn hier telkens twee 
exemplaren te winnen. Veel succes! 

 

WEBSHOP 
  

  

 NEDERLANDSTALIGE GIDSEN GR 5  
 

 

  De vraag naar Nederlandstalige gidsen van de legendarische GR 5 blijft 

groot. En dat is meteen de reden waarom je sinds kort de GR 5 gidsen 
van de 'Wandelende Cartograaf' ook in onze webshop kunt bestellen.  
 
De gidsen zijn voorzien van GPS-coördinatoren, duidelijke kaarten en 

overzichtelijke hoogteprofielen. Ook info over winkels, attracties en 
logiesmogelijkheden is opgenomen. De trajecten zijn opgedeeld in 

etappes van 20 à 25 km per dag. 

Deel Luxemburg beschrijft het traject van Ouren via Schengen naar 

Sierck-les-Bains in Noord-Frankrijk (185 km). Ook de Variant via 
Remerschen-Dudelange (41 km) is opgenomen. 
 

 
Deel Lotharingen beschrijft het traject van Sierck-les-Bains naar Vic-

s-Seille (203 km) + 2 varianten. 
 

Beide gidsen zijn up-to-date met de recente trajectwijzigingen. 
 

  

 BEST VERKOCHT PRODUCT OP DE BEURS  
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  De overzichtskaart van de langeafstandsfietsroutes was het meest 

verkocht en daarmee het populairste product op de Fiets en 
Wandelbeurs. 
  
In samenwerking met het Nationaal Geografisch Instituut en onze 

Waalse zusterorganisaties RAVeL en Rando Vélo lanceerden wij op de 

beurs de vernieuwde en opgefriste kaart.  
  
Aan de ene zijde een topografische kaart van België en de grensregio's 
(schaal 1/300 000) met alle Vlaamse LF-routes en Groene Wegen, plus 

alle Rando Vélo's en RAVeLs in Wallonië. Goed voor meer dan 4500 km 
bewegwijzerde Belgische fietstrajecten. 
Op de achterzijde van de kaart vind je in vier talen informatie over de 
routes, de betrokken organisaties, de bewegwijzering, actuele 

routeinformatie en het Europese fietsnetwerk. 
  
Te koop in de webshop. 
leden € 6,30 | niet-leden € 7 

 

  

ACTIVITEITEN 
  

  

 NIEUWE WANDELBOOM MARIEKERKE  
 

 

  Kom op zaterdag 24 maart mee de inhuldiging vieren van een nieuwe 

wandelboom in Mariekerke, op het kruistpunt van GR 5A 

Wandelronde van Vlaanderen  en GR 126. 
  
We nodigen je uit om 14 u aan de kerk van Mariekerke. Na de 
verwelkoming en inhuldiging is er keuze uit een wandeling van 5,5 

km of 1,5 km. Beiden eindigen aan het Dorpshuis van Sint-Amands. 
Tussen 16u en 17u beklinken we de feestelijkheden met een receptie.  
  
Wie meer houdt van een stevige wandeling, kan op eigen initiatief de 

Dagstapper Bornem volgen en halt houden bij de wandelboom en/of 
receptie. 
 
Klik hier voor meer info. 

 

  

 WORKSHOP OSMAND  
 

 

  Wegens aanhoudend succes en de blijvende vraag wordt een nieuwe 
cursusnamiddag georganiseerd rond Osmand, de gratis app waarmee je 

offline alle kaarten kan raadplegen en zoveel meer: een wandel- of 
fietstocht importeren, een tocht opnemen of een route rechtstreek in de 

app uittekenen.  
 
Leer er alles over in de workshop op vrijdag 20 april in Gent. 
  
Klik hier voor meer info. 

 

  

 WANDELKALENDER  
 

 
  

   GR Antwerpen organiseert op 10 en 11 maart een weekend 

in eigen streek. Op zondag 18 maart tuft de bus naar Wallonië 

voor een wandeling tussen Ham-sur-Sambre en Namen, langs 
één van de mooiste Waalse GR's.  

 GR Limburg maakt op zondag 18 maart een luswandeling 

door de bossen rond Spa en de vallei van de Picherotte.  
 GR Oost-Vlaanderen wandelt op vrijdag 16 maart februari 

een rondje Meerbeke. Ze doorkruisen Berchembos en de 

glooiende velden van het Pajottenland. Op zondag 18 maart 
gaan ze, onder begeleiding van de GR 123, op ontdekking in 

Henegouwen.  
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 GR West-Vlaanderen organiseert zondag 18 maart een 

bustocht bij onze Noorderburen. Ze gaan wandelen op de 

Vesten van Hulst, genieten van het landgoed Groot Eiland en 
het uitgestrekt landschap bewonderen vanop de dijken en de 

fortengordel van de Spaanse Linie.  
 GR Vlaams-Brabant gaat op zondag 18 maart opnieuw met 

haar bus de Nederlandse grens over. Deze keer wandelen ze 

langs het Pelgrimspad door het heuvelachtige mergelland van 
Zuid Limburg. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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