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Volg ons ook via   

DE ENIGE WANDELBEURS WAAR ALLES DRAAIT OM WANDELEN 
  

 

 

  Bezoek op 29 en 30 september 2018 de eerste editie van de 
Wandelbeurs van Wandelsport Vlaanderen in de Nekkerhal te 
Mechelen. 
  
De Wandelbeurs 2018 is een unieke gelegenheid om meer te weten 
te komen over de verschillende tochten en wandelmogelijkheden die 
wandelclubs jou kunnen aanbieden. Je kan er inspiratie opdoen om te 
wandelen in binnen- en buitenland. Verder presenteren exposanten 
wandeluitrustingen en de nieuwste accessoires om je wandeltochten 
nog aangenamer te maken.  
  
Ook Grote Routepaden is aanwezig met een stand. Je kan er de 
Vlaamse en Waalse GR-gidsen inkijken en aankopen, je abonneren 
op ons tijdschrift Op Weg en advies vragen aan onze ervaren GR-
medewerkers. Leden van Grote Routepaden vzw krijgen gratis 
toegang! Download en print jouw gratis toegangsticket via deze link.  
  
Voor wie graag meer wil wandelen of op zoek is naar de volgende 
wandeluitdaging is de Wandelbeurs 2018 een must!  

 

WANDEL, FIETS, FOTOGRAFEER EN WIN 
  

 

  Zoek je leukste wandel- of fietstocht uit en doe mee aan onze 
fotowedstrijd. Deelnemen kan tot 15 oktober 2018. 
 
Onze vakjury selecteert 5 winnaars. De prijzenpot is gevuld met 
een Thule duffeltas (40L), een rugzak van The North Face, een 
camerarugzak van Case Logic, een jaarabonnement Op Weg en het 
boek 'Fotogeniek Vlaanderen' van fotograaf Koen De Langhe. 
  
Bepaal mee wie de publieksprijs wint en stem op je favoriete 
foto('s). Klik hier voor een overzicht van alle ingezonden foto's. De 
foto met de meeste stemmen wint een weekendverblijf van 2 
nachten voor 11 personen in vakantiewoning Ten Tweelinden in 
Goetshoven. 

 

NIEUWE PELGRIMSROUTE IN VLAANDEREN 
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  Als religieuze reis, persoonlijke uitdaging of uit liefde voor het 
wandelen...pelgrimstochten winnen de laatste jaren enorm aan 
populariteit. 
  
Bij ons wordt al enkele jaren gewerkt aan de uitbouw van 
de Martinusroute, een Europese Pelgrimsroute van Utrecht naar 
Tours, waarbij de Heilige Martinus centraal staat. 
De Martinusroute loopt ook door Vlaanderen en maakt hoofdzakelijk 
gebruik van GR-paden. Het traject wordt summier bewegwijzerd met 
een Martinussticker. Waar de route samenvalt met GR-paden kan je 
de wit-rode / geel-rode tekens volgen. 
  
De route is door de Raad van Europa erkend als culturele route. 
Momenteel is ze nog in volle ontwikkeling. De gemeente Beveren is 
aangesteld als trekker van het project voor Vlaanderen. 

 

OP WEG 
  

  

 AUGUSTUS - SEPTEMBER 2018  
 

 

  Heb jij het zomernummer van Op Weg al helemaal uit?! 
In de vernieuwde rubriek ‘Dichtbij’ starten we een GR-Ronde van 
Vlaanderen. Met twee aaneensluitende etappes krijg je telkens een 
kant-en-klare tip voor ‘het perfecte wandelweekendje vlakbij’ (en af 
en toe ook een fietsweekendje). Starten doen we deze reeks in stijl, 
met GR 5, hét icoon van ons wit-rode en geel-rode net.  
Daarnaast gaan we onder meer wandelen in Noord-Nederland 
(Drenthe), Zuid-Spanje (Sierra de Cazorla) en West-Turkije. Fietsen 
doen we in Pas-de-Calais, tussen Parijs en Londen, langs de Zuid-
Franse kanalen en in Servië. Wie deze zomervakantie nog last minute 
met de kinderen een korte fietstrekking in eigen land wil maken, 
krijgt maar liefst twee tips. 
 

Blader even mee. 

  
Geprikkeld? Bestel nu dit nummer of geef een  abonnement 
cadeau. 
 
Abonnees kunnen de digitale versie van Op Weg gratis lezen op 
tablet, smarthpone of pc. Klik hier. 

 

  

 WIN KAARTEN EN GIDSEN  
 

 
  

  We mogen weer heel wat fijne prijzen wegschenken. Waag je kans! 
Deelnemen kan tot 31 augustus 2018. 

 5 x het deelnameboekje van de Fotozoektocht Knooppunter  
 4 x 'De taal van de Fiets ' een boek vol weetjes & anekdotes 
 3 x Verwallrunde, huttentocht in Oostenrijkse Alpen 
 3 x Trottergids De Loire per fiets  
 2 x survivalboek Outdoor  van Uitgeverij Snor 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 
  

  

 GR 14 Sentiers de l'Ardenne 
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  Op zoek naar een nieuwe GR uitdaging? 
  
GR 14 'Sentiers de l'Ardenne ' slingert van Noord naar Zuid door 
de Belgische Ardennen en verbindt de Eiffel (Monschau) met de 
Franse Ardennen (Sedan). Een uitgestrekt wit-rood lint van 276 km. 
  
"Een onuitputtelijke bron van ontdekkingen voor de wandelaar die 
houdt van diepe wouden, weidse panorama's, riviervalleien en 
landelijke dorpen." © Walkitech.  
  
De volledig vernieuwde topogids  is nu te koop in onze webshop. 

 

  

 VELODYSSEE 
 

 

  De Vélodyssée is een fietsroute van ruim 1200 km van Roscoffin 
in Bretagne naar Hendaye in het Baskenland. 
  
De route is volledig bewegwijzerd en ruim 80% van het traject gaat 
over autovrije paden. Het overgrote deel is vlak. Je fietst regelmatig 
langs de zee en meren, waardoor de route ook erg geschikt is om 
met kinderen te fietsen.  
  
De Vélodyssée is onderdeel van Eurovelo 1, die van de Noorwegen 
tot Portugal voert. 
 
De gids  bevat info over de route, transport, bezienswaardigheden en 
voorzieningen voor onderweg. Hou bij bestelling rekening met een 
levertermijn van 3 weken. 

 

ACTIVITEITEN 
  

  

 INHULDIGING WANDELBOOM IN BEVEREN  
 

 

  Vier samen met Grote Routepaden, de gemeente Beveren en het 
Sint-Maartenscomité op zondag 2 september de inhuldiging van 
een nieuwe wandelboom in Beveren, nabij het Kasteel Cortewalle, op 
het kruispunt van de Streek-GR Waas- en Reynaertland  en de 
Martinusroute. 
 
De plechtigheid gaat door om 11u aan het Cultuurcentrum Ter 
Vesten. Na de speeches en de onthulling wordt door de gemeente 
Beveren een drankje aangeboden in het Cultuurcafé. Iedereen 
welkom! 

 

  

 WANDELKALENDER  
 

 
  

   GR Antwerpen organiseert zondag 26 augustus een 
sprookjesachtige wandeling langs GR 15 naar de brouwerij 
van de boskabouters (inclusief bezoek). Graag voor 6 
augustus inschrijven! 

 GR Vlaams-Brabant nodigt iedereen op 19 augustus uit 

voor een prachtige zomerse luswandeling in Affligem. 
 GR Oost-Vlaanderen maakt op vrijdag 24 augustus een 

luswandeling vanuit het Nederlandse dorpje Philippine.  
 GR Limburg wandelt op zondag 19 augustus in Diest. 

Zondag 9 september staat de Ninglispo op het programma. 
 GR West-Vlaanderen neemt in het weekend van 18 

augustus deel aan de 31ste Rando zonder Grenzen in 
Bailleul. 
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Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 

 

 

    

 

https://ymlpsend5.com/5b577uubywapaehsubavaymyaaahbjb/click.php
https://ymlpsend5.com/1a9d2uubyqanaehsubagaymyaxahbjb/click.php
https://ymlpsend5.com/35f33uuhsjavaehsubalaymyatahbjb/click.php

