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Volg ons ook via   

  

  

LENTE ACTIE 

Dagstappergidsen met GRote korting 

  60 dagwandelingen voor € 60!* 
 

 

  Voor de dagstappergidsen werkten onze vrijwilligers per provincie 12 
luswandelingen uit langs GR- en andere wandelpaden. De lengte 
varieert van 20 tot 25 km, met eventuele verkortingen. 
  
In de gidsen krijg je een uitgebreide wegbeschrijving, gedetailleerde 
kaarten, tips voor pitstops en logies onderweg en achtergrondinfo 
over de streek. 
  
Per gids krijg je € 6 korting en betaal je € 13,99. 
Bestel je de volledige reeks, dan ontvang je € 39,95 korting.  
Je betaalt € 60 ipv € 99,95 
Als GR-lid krijg je nog eens 10 % korting er bovenop en betaal je 
€ 12,59 per gids of € 54 voor de volledige reeks! 
  
Bestel nu in onze webshop. 
Kijk voor gpx-tracks en updates op www.groteroutepaden.be 
 
* Actie geldig tot 31 mei 2018 of zolang de voorraad strekt. Prijzen 
exlusief verzendkosten. 

 

OP WEG 
  

  

 APRIL - MEI 2018  
 

 

  Je hoeft niet ver weg te gaan om mooi te kunnen wandelen of 
fietsen. Het is een cliché, maar dit nummer van Op Weg bewijst 
alweer dat het klopt.  
  
Via de vernieuwde GR 564 wandelen we van Lommel tot Hoei en 
verkennen het oude Land van Loon. Tijdens de elfdaagse tocht 
rondom Zuid-Limburg ontdekken we dat de Wandelroute van het Jaar 
een verdiende winnaar is. Ook de Condroz, de Vendée en het Zwarte 
Woud komen aan bod. 
Fietsen doen we dwars door de Eifel en langs de Rhône, inclusief 
zijsprongetjes langs de Eyrieux en de Isère. We gaan vier dagen op 
fietsavontuur van station naar station in Luxemburg. Voor een tocht 
door de Oostelijke Alpen zoeken we het toch wat verder en 
ontdekken Centraal- en Oost-Europa. 
 

Blader even mee . 

  
Nieuwsgierig? Bestel nu dit nummer of neem een abonnement en 
geniet tal van voordelen. 
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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 EEN ARRANGEMENT IN 't DORPSHUYS  
 

  

 

  Win een verblijf van 2 nachten voor 4 personen in de charmante 
B&B 't Dorpshuys in Opoeteren!  
  
Opoeteren is een rustig dorpje op de grens tussen het Maasland en 
het Nationaal Park Hoge Kempen en is dé ideale uitvalsbasis om deze 
streken én GR 561 te ontdekken. Laat je verrassen door de 
natuurlijke groene pracht van Limburg met zijn bossen, weiden en 
mijnterrils. 
 
Klik hier voor de wedstrijdvraag. 

 

  

 WIN KAARTEN EN GIDSEN  
 

 

  We schenken maar liefst 33 prijzen weg. Waag je kans!  

 5 x Grensgevallen, wandelen in de Vlaamse Ardennen 
 5 x De Noardlike Fryske Walden, in Friesland 
 3 x Een Wandeling rondom Zuid-Limburg  
 3 x Mittellandroute, fietsen door Duitsland 
 3 x De Mooiste Netwerkwandelingen  - Waterland & 

Zaanstreek 
 3 x Padjelantaleden, trekking in Lapland (Zweden) 
 3 x Trekking in Greece 
 2 x Fietsen langs de Frontlijn 
 2 x Wandelgids Zuid-Holland 
 2 x Wandelgids Zeeland 
 2 x Wandelparadijs Nederland 
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NIEUW IN DE WEBSHOP 
  

  

 GR GIDSEN FRANKRIJK 
 

 

  Twee herdrukken liggen in onze digitale etalage. Beide gidsen 
bevatten uitstekende beschrijvingen met gedetailleerd kaartmateriaal 
en veel praktische informatie. 
 
Parc National de la Vanoise | GR 5, GR 55, GR 5E 
Officële topogids van de GR 5 in de Franse Alpen, van de Col de la 
Croix du Bonhomme tot Mondane, met een variant in de Vanoise, de 
GR 55. 
Bestel de gids. Leden € 15,71| niet-leden € 17,45 
  
A travers la Montagne Corse | GR 20 
Van de populaire GR 20 verscheen zopas de 21ste herdruk. De gids is 
een omnisbaar instrument voor al wie in Corsica de uitdaging van GR 
20 wil aangaan. 
Bestel de gids. Leden € 16,20 | niet- leden € 18 

 

  

 NEDERLANDSTALIGE GR 5 GIDSEN  
 

 

  Goed nieuws voor wandelaars op de GR 5 Noordzee-Middellandse 
Zee. Voor het traject van Maastricht tot in de Jura is het aanbod 
Nederlandstalige gidsen in onze webshop aangevuld! 
  
Deel Ardennen: Maastricht - Ouren 
Deel Luxemburg: Ouren - Schengen - Sierck-les-Bains  
Deel Lotharingen: Sierck-les-Bains - Vic-sur-Seille  
Deel Noord-Vogezen : Vic-sur-Seille - Ribeauvillé 
Deel Jura: St-Hippolyte - Nyon / Meer van Genève 
 
Alle 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.  
  
Alle vijf de delen zijn te koop in onze webshop.  
Prijs per deel is ongeveer € 17. GR-leden krijgen 10% korting. 
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 DE GROENE WEG NAAR DE MIDDELANDSE ZEE  
 

 

  Deze route richting Méditerranée is intussen bij fietsers een begrip. 
Van deel 1 (Maastricht-Marnay, 600 km) verscheen de zevende 
geactualiseerde druk. Het traject is op enkele onderdelen aangepast 
en verbeterd.  
Voor de start zijn er twee alternatieven. De originele route begint in 
Maastricht en loopt via de Belgische Ardennen met de onvermijdelijke 
kuitenbijters. Je kan deze vermijden door te kiezen voor het 
alternatief langs de Vennbahn. 
  
Nu te koop  in onze webshop voor € 22,50. Leden betalen € 20,25. 

 

NIEUWE WANDELBOOM SCHITTERT AAN DE SCHELDE 
  

 

  Zaterdag 24 maart werd onder een stralende lentezon en het 
goedkeurend oog van een negentigtal wandelaars en sympathisanten 
een nieuwe wandelboom ingehuldigd in Mariekerke. 
Een wandelboom is een houten wegwijzer, aangebracht op het punt 
waar twee GR-paden elkaar kruisen. Aan het voetveer in Mariekerke 
kruisen GR 126 en GR 5A Wandelronde van Vlaanderen. 
 
Klik hier voor foto's en een verslag. 

 

ACTIVITEITEN 
  

  

 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 rechtstreeks 
in de app uittekenen. Na een theoretisch luik, trekken we naar buiten 
om ook de praktijk te oefenen. 
 
Leer er alles over in de workshop op vrijdag 20 april in Gent. 
  
Klik hier voor meer info. 

 

  

 WANDELKALENDER  
 

 
  

   GR Vlaams-Brabant trekt op zondag 15 april naar de 

Eiffel voor een tocht over het Wildnis Trail. 
 GR Oost-Vlaanderen maakt op vrijdag 20 april een 

luswandeling in Denderwindeke. Zondag 29 april staat de 
Dagstapper Geraardsbergen op het programma. Afspraak 
aan het station van Geraardsbergen, iedereen welkom! 

 GR Antwerpen wandelt op zondag 22 april op de 

vernieuwde Streek-GR 563 door het grensgebied. 
 GR Limburg laat je op zondag 8 april de charmes van 

Waals-Brabant ontdekken met een prachtige wandeling ten 
oosten van Waver. Zondag 29 april is Droog Haspengouw 
het decor voor een panoramische namiddagwandeling. 

 GR West-Vlaanderen nodigt op donderdag 5 april 

iedereen uit voor de Treinstapper Ninove - Geraardsbergen. 
Zondag 15 april is een pittige tocht door de valleien in Les 
Sept Vallées (Frans-Vlaanderen) uitgewerkt. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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