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Volg ons ook via   

OP WEG 
  

  

 JUNI - JULI 2018  
 

 

  Dit pre-zomer nummer van Op Weg bulkt weer van de fiets- en 
wandeltips.  
  
We starten dicht bij huis in Geraardsbergen, steken eerst twee 
taalgrenzen over (de Oostkantons, de Gaume) en dan heel wat 
landsgrenzen. Fietsen doen we onder meer in Bourgogne, de Elzas en 
Servië, wandelen in Zwitserland, Ierland en Malta. In Duitsland 
trekken we door de Ahrvallei en langs de Malerweg. En in het 
interview leren we wat echte liefde is: "samen een eindje fietsen..." 
 

Blader even mee. 

  
Nieuwsgierig? Bestel nu dit nummer of geef een  abonnement 
cadeau . Ideaal voor vaderdag bijvoorbeeld... 
 
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 VERBLIJF IN EEN VAKANTIEHUISJE IN DURBUY 

  

 

  Verblijf een weekend of een midweek in een huisje in 
vakantiepark Sunclass in Durbuy.  
  
Het vakantiehuisje is geschikt voor maximaal 6 personen en is 
voorzien van alles wat je nodig hebt (zelfs een ruilbibliotheek). Het 

park ligt midden in de natuur en vlakbij fiets- en wandelpaden. Je 
kan gebruik maken van de voorzieningen van het park, zoals 
zwembad en sportfaciliteiten.  
 
Klik hier voor de wedstrijdvraag. 

 

  

 WIN KAARTEN EN GIDSEN  
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  We schenken maar liefst 25 prijzen weg. Waag je kans! 

 2 x provinciewandelgids Noord-Brabant West, Nederland 
 2 x provinciewandelgids Noord-Brabant Oost, Nederland 
 4 x wandelen in het hart van Brabant, Nederland 
 3 x wandelgids E5 Oberstdorf - Meran/Bozen, Duitsland 
 3 x Isle of Man Coastal Path , GB 
 5 x fietsgids Denderstrekenietsgids Denderstreken , 

Vlaanderen 
 3 x Mytische fietstochten  
 3 x Wandelgids Romeinse Limespad  

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 
  

  

 GRP 125 TUSSEN SAMBER EN MAAS 
 

 

  Occasionele GR-stapper of diehard fan, de nieuwe topogids 'GRP 125 
tussen Samber en Maas ' is voor elke wandelaar een aanrader. 
  
Volgens trekkings.be beschouwen nogal wat ervaren GR-wandelaars 
deze 268 km lange Streek-GR door de provincies Namen en 
Henegouwen als het mooiste GR-pad in België. 
  
GR 126 biedt een  sterke afwisseling in landschap, een erg 
gevarieerde natuur en wisselt ruige paden af met rustige 
natuurpaden. Andere elementen die deze GR laten schitteren: de 
passage langs de meren van de Eau d'Heure, drie van de allermooiste 
Waalse dorpen, de stad Dinant, de uitzichten boven de Maasvallei, de 
wilde Hermetonvallei,... 
 
Bestel de gids. Leden € 16 | niet- leden € 17,80 

 

TIJDELIJKE TRAJECTWIJZIGINGEN 
  

 

  Op een aantal GR-paden werden recent enkele wijzigingen 
doorgevoerd. 
  
Op de GR 128 Vlaanderenroute is Honsem de Zomervariant 
Jordaanvallei tijdelijk ontoegankelijk wegens kwelbronnen en 
begroeiing. Volg de wintervariant. Deze is in de topogids beschreven 
en ter plaatse aangeduid. 
 
De doortocht van de GR 5A Wandelronde van Vlaanderen in Brugge 
ter hoogte van de Dampoort wordt momenteel ernstig bemoeilijkt. 
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De markering van de GR 5A wordt van nabij opgevolgd en telkens 
aangepast. Gelieve de markering goed te volgen. 
 
In Aalst-Rozen is er een omleiding omwille van een tijdelijke 
afsluiting van doorgang. Dit situeert zich zowel op de GR 5A en de GR 
128. De omleiding is ter plaatste aangeduid. 

 

UPDATE PRIVACYBELEID 
  

 

  De nieuwe regels rond de bescherming van je persoonlijke data zijn 
een feit. 
  
Omdat we je privacy en de bescherming van je gegevens belangrijk 

vinden, hebben we ons privacybeleid  aangepast. Alle wijzigingen zijn 
erop gericht om beter te begrijpen hoe wij je gegevens verwerken en 
welke rechten je hebt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens opvragen 
en laten aanpassen via info@groteroutepaden.be. 
 
Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je in onze mailinglijst staat. Je 
kunt je op ieder moment uitschrijven door de link onderaan deze mail 
aan te klikken om uit te schrijven.  
 
Ben je tevreden zoals het nu is? Dan hoef je niks te doen. 

 

ACTIVITEITEN 
  

  

 OPENING FIETSBELEVINGSPUNT DE VELODROOM  
 

 

  Met het nieuwe belevingscentrum De Velodroom trekt De Schorre in 
Boom resoluut de kaart van fietsers en wandelaars.  
  
Niet alleen de uitgebreide wielercollectie van Paul Van Bommel vindt 
er onderdak, je ontdekt er ook het mysterieuze verhaal van de 
Boomse velodroombouwers en je ontvangt er allerlei fiets- en 

wandeltips voor een avontuurlijke verkenning van de Rupelstreek en 
het Mechelse buitengebied. Pluspunt: deze nieuwe hotspot ligt pal op 
de must-have-done Vlaanderen Fietsroute. 
 
Je vindt naast de Velodroom ook 'De Musette', een wielercafé waar je 
je stalen ros kunt laten afkoelen bij een verfrissend drankje en lekker 
hapje. 
  
Het openingsweekend van 23 en 24 juni omvat een gevarieerd 
programma. Alle details hier. 

 

  

 WANDELKALENDER  
 

 
  

   GR Vlaams-Brabant trekt op zondag 17 juni met de bus 

naar Limburg waar rustige, onverharde paden ons leiden 
door een decor van bos, vijver- en heidegebied. 

 GR Oost-Vlaanderen maakt op vrijdag 22 juni een 
luswandeling in Opdorp. Zondag 24 juni staat een 
treinwandeling op de GR 576 op het programma. 

 GR Antwerpen wandelt zondag 17 juni op GR 16 en laat 

de Semois van zijn mooiste kant zien. 
 GR Limburg wandelt én feest op zondag 17 juni. Zondag 8 

juli kan je mee op een leuke zwerftocht doorheen het 
Zoniënwoud. 

 GR West-Vlaanderen stapt zaterdag 2 juni in Loker voor 

het goede doel. Donderdag 7 juni wandelen we van de 
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Palingbeek naar de Kemmelberg. Zondag 17 juni snijden 
we een nieuwe langeafstandsroute aan: GR 145. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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