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AFSCHEIDSFEEST VOOR VOORZITTER GIE BEIRNAERT 
  

 

  Net voor het paasverlof werd in intieme kring feestelijk afscheid 
genomen van Gie Beirnaert als voorzitter van Grote Routepaden. 
Jan De Proft, tot 2017 secretaris van Grote Routepaden en goede 
vriend, kroop in zijn dichterlijke pen en huldigde Gie met een 
ontroerende tekst. 
Daarnaast richtten ook Roger Van Kelst, voorzitter van de Vlaamse 
Jeugdherbergen; Reen & Barbara, de coördinatoren van de vereniging 
en Piet Hardeman het woord tot Gie. Trouwe vriend Gie Schuddinck 
praatte alles aan elkaar en zorgde voor het vlotte verloop. En 
uiteraard sprak Gie Beirnaert zelf de aanwezigen toe. 
Na alle speeches kon tijdens een walking diner gezamenlijke 
herinneringen opgehaald worden. Het gastenboek bood tot slot 
iedereen de gelegenheid om nog een persoonlijk woordje voor Gie 
neer te pennen. Onze huisfotograaf Wim Patry legde het afscheid vast 
op beeld. 
  
Klik hier voor de tekst en foto's. 

 

NIEUWS OVER ONZE VLAAMSE GR-PADEN 
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  In de lente gaan onze vrijwilligers op stap. Niet alleen om hun traject 
op te frissen, maar er zijn ook heel wat medewerkers in de weer met 
het vernieuwen van enkele GR-routes. 
  
Zo worden momenteel GR 561, GR 128 Vlaanderenroute en 
Streek-GR Dijleland herwerkt. Dit betekent dat een aantal stukken 
van de trajecten verlegd worden en dat er her en der nieuwe tekens 
verschijnen en oude verdwijnen. 
  
Bijhorende topogidsen en de gpx-tracks van de vernieuwde routes 
mag je begin 2020 verwachten. 

 

  Herberg De Zwaan, jouw ideale stop onderweg 
  

  

  Herberg De zwaan kent een hele rijke geschiedenis en ligt in het 
hartje van de gemeente Dworp (Vlaams-Brabant). Fietsers en 
wandelaars kunnen hier genieten van één van de maar liefst 120 
bieren op de kaart. Van streekbieren als Geuze en Kriek tot all-time 
favourites als de trappistenbieren en vele andere. Ook een goede kop 
koffie of een kruidenthee wordt bij ons met de glimlach geserveerd. 
Jong en oud, kleine en grotere groepen, iedereen is hier welkom. 
Eigen ‘bokes’ opeten is geen enkel probleem.  
  
Lees hier de recenties bij Tripadvisor over Herberg De Zwaan 
Gemeentehuisstraat 1 - 1653 Dworp | +32(0)2 356 97 01. 

     
 

NIEUW IN DE WEBSHOP 
  

  

 FIETSEN LANGS OUDE WEGEN EN PELGRIMSTEDEN 
 

 

  Het tweede deel (Nevers-Pyreneeën) van de pelgrimsroute dwars 
door Frankrijk "Langs Oude Wegen en Pelgrimssteden" is vernieuwd.  
De gegevens zijn bijgewerkt, wegnummers werden aangepast en een 
eerder beschreven variant over de bedevaartplaats Lourdes ingepast 
op de kaart.  
  
Nu verkrijgbaar in onze webshop. 
Leden €20,65 | Niet-leden €22,95 

 

  

 ARDENS BERGENPAD 
 

 

  Na het Pad van de Trappistenabijden hebben onze Waalse collega's 
een tweede thematische route samengesteld op basis van bestaande 
GR-paden. 
 
Le Sentiers des Monts d'Ardenne (SMA) is 225 km lang en 
verbindt de drie bekendste toppen van de Ardennen: Le Signal de 
Botrange in het oosten van de provincie Luik, La Baraque de Fraiture 
in het noorden van de provincie Luxemburg en La Croix Scaille in het 
zuiden van de provincie Namen.  
  
Een route voor wie houdt van pittige hoogteverschillen, zijn conditie 
wil aanscherpen of...gewoon graag wandelt in de Ardennen. 
 
Te koop in de webshop. 

 

  

 LA HAUTE TRAVERSEE DE BELLEDONNE 
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  Le Sentier des bergers. 
Een volledig nieuwe gids, maar toch al jaren een 
langeafstandswandelpad. 
Reeds in de jaren '80 werd het pad ontwikkeld door de plaatselijke 
toeristische dienst. Het werd in 2018 overgedragen aan FFRP onder 
het nummer GR 738 en staat symbool voor een verbinding tussen de 
departementen Savoie (73) en Isère (38). 
  
Het pad loopt over de bergkam van de Belledonne en is zeker niet 
voor doetjes. Wie in Aiguebelle start doet er 127 km en 12000 
hoogtemeters over om Vizille te bereiken. Zes van de elf dagen zal je 
je moeten beredderen met wat je in je rugzak hebt gestoken. 
Schaarse schuilhutten zijn het enige wat je onderweg tegenkomt. 
  
Te koop in de webshop.  

 

 

WANDELKALENDER 
  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

 GR Vlaams-Brabant organiseert op zondag 19 mei een tocht 

doorheen de prachtige bossen van de Vlaamse Ardennen. 
 GR Oost-Vlaanderen maakt op zondag 19 mei een 

rondwandeling vanuit het station van Visé. 
 GR Antwerpen trekt op 19 mei naar de vallei van de Warche. 
 GR West-Vlaanderen vertrekt op 2 mei in Roubaix voor de 

maandelijkse donderdagtocht. Zondag 19 mei wandelen we 
van Hervelinghen naar Guînes langs sublieme veldwegen. 

 GR-Limburg wandelt op zondag 19 mei van Lanaken naar 
Maastricht. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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