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Volg ons ook via   

BIVAKKEREN IN HASPENGOUW 
  

  

 

  Wie is nog op zoek naar een meerdaagse wandeltrekking in eigen 
land?! 
  
Langs de Streek-GR Haspengouw werden 7 nieuwe bivakzones 
aangelegd. Er is een gratis folder beschikbaar die je op onze 
routepagina kan downloaden. In de brochure vind je de juiste GPS-
coördinaten en kun je zien welke voorzieningen je per locatie kunt 
verwachten.  
  
Ook werden twee suggesties voor een meerdaagse wandelvakantie 
uitgewerkt. De eerste tip is een vierdaagse trekking met vertrek en 
eindpunt aan station Sint-Truiden. De tweede suggestie start en 
eindigt aan het station in Tongeren. 

 

VERNIEUWINGEN GR 128 VLAANDERENROUTE 
  

 

 
Sinds lang kan je van Frankrijk naar Duitsland wandelen. GR 128-

Vlaanderenroute staat hiervoor garant in Vlaanderen.  
  
Vijf jaar geleden verscheen de laatste uitgave van de topogids. 
Ondertussen is deze uitverkocht en ook een beetje ‘versleten’. Tijd 
dus voor een herziening van het traject en een herwerking van de 
topogids.  
Met die voorbereidingen zijn onze vrijwilligers volop bezig. Het doel: 
het maximaliseren van de belevingswaarde en het verhogen van de 
mogelijkheden met het openbaar vervoer. 
  
Lees in dit nieuwsbericht waar de grootste veranderingen zich 
situeren. Begin 2020 stellen we graag alles aan jullie voor! 

 

OP WEG 
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  Op Weg is het tijdschrift van de doeners. Acht jaar was Mil toen hij, 
gevraagd naar wat hij in de vakantie wou doen, antwoordde: “Ik wil 
eens naar zee fietsen”. Laat ons dat gewoon doen, dachten mama en 
papa, en dus gingen zij op zoek naar routes en overnachtingsplekken 
om vanuit de Kempen hun eerste meerdaagse fietstocht te plannen. 
“Moet ik mijn pensioen nu beginnen met een overgangsritueel?”, 
vroeg Freddy zich af. Weinig tijd, nauwelijks conditie en geen ervaring 
met fietstochten, en toch deed hij het gewoon. Wat hij leerde, lees je 
in zijn overheerlijke dagboek van een debutant. Na een geslaagde 
‘try-out’ in Friesland maakten Joppe, Eppo, Pippa, Wim en Kim hun 
tocht door de Rhônevallei flink wat langer, om dan als moment 
suprême gewoon met hun kleren aan in het zwembad te springen. 
Henk liet zich niet afschrikken door het ‘costa-imago’ van Noordoost-
Spanje en ontdekte dat ‘brava’ gewoon ‘ruig’ betekent. Wales telt 16 
toppen boven 3000 feet, dus waarom ze niet gewoon allemaal in drie 
dagen beklimmen, stelden Wouter en zijn kompaan zich als uitdaging. 
En zo zijn er nog heel wat verhalen van doeners te ontdekken. 
 
Blader even mee. 
  
Geprikkeld? Bestel nu dit nummer of geef een abonnement cadeau.  
Abonnees kunnen Op Weg ook digitaal lezen. Klik hier. 

 

  

 WIN EEN WEEKENDJE IN HOTEL JEROM 
 

  

 

  Win een verblijf van twee nachten voor twee personen in Hotel Jerom, 
vlakbij de Kalmthoutse Heide!  
  
Kwaliteit, gezelligheid en beleving zijn slechts drie van de vele 
kenmerken waar ze bij Hotel Jerom veel belang aan hechten.  
Maak je op voor een authentieke ervaring: Kalmthout beleven rond en 
vooral ook in het hotel. Met hoogkwalitatieve en lokale producten in 
de kamers, op het ontbijtbuffet en in de inrichting. En dit allemaal 
eco-friendly!  
  
Hotel Jerom ligt in Kalmthout, dus zal je worden omringd door een 
brede waaier aan activiteiten en bovenal de heide... GR 5 bijvoorbeeld 
passeert vlakbij.  
  
Klik hier voor de wedstrijdvraag. 

 

  

 DOE MEE EN WIN!  
 

  

    
Allez hop, er vallen maar liefst 28 prijzen te scoren op onze site.  

 3 x OverStromen met 6 fietsroutes langs de Schelde en 

Durme. 
 3 x Alta Via fietskaart Eifel/Moezel 
 3 x fietsgids Cycle Touring Wales 
 3 x Het Wonder van Iowa voor alle aspirant Amerika-fietsers 
 3 x wandelgids Via Beuronensis, een pelgrimsroute in 19 

etappes 
 3 x wandelgids De Geul van bron tot monding 
 1 x Achter de facade, 24 wandedelingen in Parijs 
 3 x The Great Hikes, over 12 mytische trektochten 
 3 x Wandelen in Delfland met 11 tochten tussen 8 en 21 km 
 3 x Mini-expedities met 30 stoere weekendtochten in 

Nederland 
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DAG VAN DE TRAGE WEG 
  

 

 
Met het jaarlijks campagneweekend Dag van de Trage Weg op 19 & 
20 oktober zetten duizenden wandelaars en fietsers in heel 
Vlaanderen trage wegen in de kijker. Alle wandel- en fietsliefhebbers 
kunnen tijdens dit weekend een activiteit organiseren: een 
verkennende tocht, uitstippeling van een nieuw parcours, kleine 
onderhoudswerken aan een pad, een gezinsevenement, een 
zwerfvuilactie, enz. Alle soorten activiteiten op, langs en over trage 
wegen zijn mogelijk. 
 
Doe mee en verken tal van charmante paadjes, doorsteekjes of 
fietsroutes in je buurt. Laat je inspireren op 
www.dagvandetrageweg.be.  
Of organiseer één van de vele activiteiten in Vlaanderen en reken op 
ondersteuning en bekendmaking door Trage Wegen vzw.  

 

 

  

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 jou 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. We 
geven info over onze maandelijkse wandeltochten en over onze GR-arrangementen Wandelen Zonder 
Bagage. Leden van Grote Routepaden vzw krijgen gratis toegang! 

  

www.wandelbeurs.be 
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WANDELKALENDER 
  

  

  

  

  

  

  

 
  

 

 GR Vlaams-Brabant combineert op zondag 18 augustus 

vanuit het centrum van Bierbeek 2 korte luswandelingen. 
 GR Oost-Vlaanderen organiseert op vrijdag 23 augustus in 

Sint-Denijs-Westrem een onverwacht mooie en rustige tocht 
door één van de groenpolen van Gent. 

 GR Antwerpen heeft op zondag 14 juli een Dagstapper rond 

Hoboken op het programma en laat je kennismaken met de 
nieuwe E2 verbinding. Zondag 25 augustus gaan ze op stap in 
één van de indrukwekkendste natuurgebieden van 
Nederland.  

 GR West-Vlaanderen neemt het weekend van 17 augustus 

deel aan de 32ste Rando Zonder Grenzen, een 
wandelweekend met de Franse vrienden van over de Schreve. 

 GR-Limburg gaat zondag 14 juli op stap in het Bels Broek en 

Heide. Zondag 11 augustus kan je mee met aan wandeling in 
de Kampina en de Oisterwijkse vennen. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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