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  Voor onze 'dichtbijtocht' trekken we dit nummer naar West-
Vlaanderen, waar GR 131 vernieuwd werd. Vervolgens steken we het 
Kanaal over voor een echte C2C, zoals de Britten zeggen, een coast to 
coast. Fietsen doen we in Frankrijk met een combinatie van twee 
toproutes, de Vélodyssée en de Vélo Francette. EuroVelo 6 volgen we 
van Boedapest tot de Zwarte Zee. En voor de fotoreportage fietsen 
we door het onbekende, maar oh zo mooie Georgië. De overige 
wandelverhalen situeren zich op GR 573, in Tirol, op de Zwitsers-
Duitse grens, over de Ligurische Apennijnen en rond Gap. Ook ons 
retroverhaal uit 1974 zit alweer boordevol avonturen. 
 
Blader even mee. 
  
Geprikkeld? Bestel nu dit nummer of geef een abonnement cadeau.  
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Abonnees kunnen Op Weg ook digitaal lezen. Klik hier. 
 

  

 WIN EEN WEEKENDJE IN LE ROCKORMORAN 
 

  

 

  Win een arrangement van twee nachten voor twee personen in 

chambre d’hôte Le Rockormoran. Je wordt er ontvangen in een ruim 
en ecologisch gerenoveerd huis in het kleine dorpje Surice. Voor het 
ontbijt word je verwend met lokale en biologische producten.  
  
Surice ligt in de provincie Namen, op de grens van de Condroz en 
Fagne, niet ver van Philippeville. GRP 125 loopt vlakbij, alsook RAVeL 
2 van Dinant naar Mariembourg. 
  
Klik hier voor de wedstrijdvraag. 

 

  

 DOE MEE EN WIN!  
 

  

    
Woop woop, er vallen heel wat prijzen te scoren op onze site.  

 2 x Vlak fietsen in de Ardennen en Wallonië 
 5 x Fietsen door het land van de Berkel (Duitsland) 
 3 x wandelen buiten de binnenstad van Nijmegen 
 3 x The Slovene Mountain Trail 
 2 x Onderweg, voor de filosofische wandelaar 
 3 x Over paden 
 3 x Tegensee - Sterzing; in 8 dagen over de Alpen 
 6 x Provinciewandelgidsen Nederland 

 

 

  

Wandelbeurs 2019, Laat je inspireren! 

  

Wandelsport Vlaanderen vzw organiseert op 28 en 29 september 2019 haar tweede Wandelbeurs in de 
Nekkerhal te Mechelen. Dit jaar zorgen we weer voor een uitgebreid en interessant aanbod met exposanten 
die hun wandelmogelijkheden, wandeluitrusting of accommodaties graag aan u voorstellen. Ideaal dus om 
de nodige inspiratie op te doen voor de volgende grote of kleine wandeluitdaging.  
 
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! 
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 GR Vlaams-Brabant rijdt op zondag 16 juni met de bus naar 
de Nederlandse Kempen en volgt het LAW Grenslandpad. 

 GR Oost-Vlaanderen wandelt op vrijdag 21 juni in en 

rondom het provinciedomein De Palingbeek in Ieper. Zondag 
23 juni staat een treinwandeling op het programma en wordt 
er in de Denderstreek Op de GR 5A tussen Aalst en 
Geraardsbergen gestapt. 

 GR Antwerpen wandelt zondag 16 juni door het woud van 

Anlier en langs de bronnen van de Rulles. 
 GR West-Vlaanderen spoort op donderdag 6 juni naar 

Linkebeek voor een stevige groene ontdekkingstocht op een 
boogscheut van de taalgrens. Zondag 15 juni nodigen we 
iedereen uit voor de 5de Benefietwandeling voor Nepal in 
Loker. 

 GR-Limburg organiseert op zaterdag 14 juni een 
luswandeling van 12 km in Zutendaal. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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