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Volg ons ook via   

  

WINNAARS FOTOWEDSTRIJD 
  

 

  In vele wandelaars en fietsers schuilt een fotograaf, dat is weer maar 
eens bewezen. De zesde editie van onze FOTOwedstrijd was opnieuw 
een groot succes: we ontvingen maar liefst 364 inzendingen van de 
hand van meer dan 200 fotografen. Opvallend dit jaar was de kwaliteit 
van de foto's. Deze was over de ganse lijn opmerkelijk hoger. Of het nu 
is om indrukken en landschappen vast te houden, om fauna en flora te 
spotten of om later herinneringen te kunnen ophalen aan de geleverde 
inspanningen, wij actievelingen houden van foto’s! 
   
De winnende beelden kan je HIER bewonderen. 

 

  

MEDEWERKERSWEEKEND MET EEN KLEURTJE 
  

 

  "Ik wil jullie nog eens bedanken voor de organisatie van het 
medewerkersweekend. Als nieuweling binnen de vereniging voelde ik 
me zeer goed opgenomen, heb ik veel nieuwe mensen leren kennen, 
gezichten op namen kunnen plakken en aangename babbels gehad. Het 
heeft me overtuigd om mijn engagement verder te zetten en als jullie 
me nodig hebben, te laten groeien" mailde één van onze vrijwilligers. 
  
Op onze site krijg je in woord en beeld een korte terugblik van de 
jaarlijkse medewerkersbijeenkomst. Klik hier. 

 

  

5000 FANS OP FACEBOOK 
  

 

  Onze facebookpagina heeft de kaap van 5.000 fans bereikt, WOW! 
  
5000 x dank voor jullie enthousiasme, tips en berichten! 
En nu samen op naar de 10.000! 
  
Hoe wij ons voelen? Dat wist Sara Mostinckx met dit beeld goed vast te 
leggen. Foto ingestuurd voor de Fotowedstrijd 2018.  

 

  

BELEEF DE HERFST MET EEN GR-WANDELARRANGEMENT 
  

 

  Doen de geuren en kleuren van de herfst je verlangen naar een korte 
vakantie dicht bij huis? Behoefte om er even tussenuit te zijn? Het 
kan met een GR-wandelarrangement! Onze wandelspecialisten werkten 
8 arrangementen uit langs de mooiste GR-paden. 
  
Je gaat zorgeloos op pad met uitgewerkte routebeschrijvingen en 
kaartmateriaal. De hotelier staat klaar met picknick, zorgt voor 
transport en verwent je met een heerlijk ontbijt en avondmaal. Voor 
liefhebbers van het openbaar vervoer komt de hotelier van het 
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arrangement in Hageland, Maas & Mergelland en Vlaamse Ardennen je 
oppikken aan het station.  
  
Ontdek ons aanbod. 

 

  

FIETS EN WANDELBEURS: INFORMANTEN GEZOCHT 
  

Op 2 en 3 februari 2019 vindt in Gent de 8ste de editie van de Fiets en Wandelbeurs plaats. Dé place to 
be voor iedereen die inspiratie, tips en materiaal zoekt om al trappend of stappend de wereld in te trekken.  

  

 WANDELINFOMARKT 
 

    

 

  Ben je laaiend enthousiast over je laatste wandelvakantie? Wissel je 
graag informatie uit met andere wandelliefhebbers? Ben je al 
verschillende malen naar dezelfde wandelregio geweest omdat het er zo 
mooi is?  
  
Dan ben jij de vrijwilliger die wij zoeken. Toffe sfeer en inspirerende 
babbels verzekerd! Interesse? Klik hier voor meer info. 

 

  

 HICLE FAMILY  
 

    

 

  Voor het tweede jaar op rij is er een programma uitgewerkt op maat 
van actieve gezinnen: Hicle Family. 
Hiermee mikt de beurs op families met kinderen die hun vakanties al 
fietsend of wandelend een invulling geven. Twee dagen lang draait alles 
om beleving, informatie uitwisselen, vergelijken en testen. Niet alleen 
voor ouders maar ook voor de kinderen! 
  
Als mede-organisator zijn we op zoek naar gezinnen die graag hun 
verhaal of ervaring delen met gelijkgestemden. Aanmelden kan via 
deze link. 

 

  

ACTIVITEITEN 
  

  

 WANDELKALENDER  
 

  

  

  

  

  
 

  
Foto boven Chantelle Barker, foto 
onder Boudewijn De Busschere - 
Fotowedstrijd 2018 
 

 GR Vlaams-Brabant neemt je op 11 november mee in het 

oorlogsverleden rond Tienen. Zondag 18 november rijdt de 
wandelbus naar Waals-Brabant voor een zeer afwisselende 
wandeling met een glooiend parcours. 

 GR Oost-Vlaanderen stapt op zondag 25 november vanuit 

Willebroek langs Sporen van de Groote Oorlog tot in Rumst en 
via de westelijke variant van GR 12 tot in Kontich. 

 GR Antwerpen trekt op zondag 18 november naar de Grand 

Canyon van de Maasvallei. 
 GR Limburg organiseert het weekend van 10 november een 

tweedaagse in de Hoge Veluwe en Veluwezoom. 
 GR West-Vlaanderen herdenkt op vrijdag 11 november de 

GRoote Oorlog met de tiende Ten Vrede wandeling, met vertrek 
vanuit Kemmel. Zondag 18 november kan je meestappen op GR 
128 Vlaanderenroute van Denderbelle naar Mazenzele.  

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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