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Volg ons ook via   

BEZOEK ONS OP DE WANDELBEURS 
  

  

 
www.wandelbeurs.be 

  In het weekend van 28 en 29 september 2019 organiseert 
Wandelsport Vlaanderen vzw haar tweede Wandelbeurs in de 
Nekkerhal in Mechelen. Er is opnieuw een uitgebreide en 
interessante mix van exposanten die graag hun 
wandelmogelijkheden, - uitrustingen of -accomodaties aan jou 
voorstellen. Het ideale evenement dus om je te laten inspireren voor 
toekomstige wandeluitdagingen, groot of klein.  
  
Ook Grote Routepaden is aanwezig met een GR-stand. Je kan er de 
Vlaamse en Waalse GR-gidsen inkijken en aankopen, je abonneren op 
ons tijdschrift Op Weg, advies vragen aan onze ervaren GR-
medewerkers én informatie inwinnen over onze maandelijkse 
wandeltochten of onze GR-arrangementen Wandelen Zonder Bagage.  

Download hier gratis je toegangsicket!  
 

WIN 3 x set van Gogh fietsroutekaarten 
  

  

  De Van Gogh fietsroute in Noord-Brabant (Nederland) is volledig 
vernieuwd en uitgebreid. VisitBrabant Routebureau bracht, in 
samenwerking met Van Gogh Brabant, vijf Van Gogh fietskaarten en 
een cadeaubox uit. 
  
De wereldberoemde schilder Vincent van Gogh woonde en werkte het 
grootste deel van zijn leven in de provincie Noord-Brabant. De Van 
Gogh fietsroute, eerder verkozen tot Europese fietsroute van het 
Jaar, voert je langs plekken waar Van Gogh is geweest of die hij 
heeft geschilderd. De route voert over de fietsknooppunten en is 
volledig bewegwijzerd.  
  
De kaarten staan garant voor 435 km fietsplezier, verdeeld over tien 
aantrekkelijke fietslussen. Wij mogen 3 cadeauboxen met een 
volledige set kaarten t.w.v. €19,95 wegschenken! 
 
Klik hier voor de wedstrijdvraag.  

 

https://ymlpcdn5.net/8eb77umsuwaxaehbmjalahapahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/8ca74umsuqalaehbmjatahafahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/6dcc9umsuyakaehbmjalahaiahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/68730umsesaoaehbmjalahaaahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/7a1a4umsumaraehbmjakahafahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/44be9umsujaoaehbmjakahavahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/96bdfumsubacaehbmjapahadahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/76b88umsuhazaehbmjarahapahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/68730umsesaoaehbmjalahaaahbjb/click.php


 

NIEUW IN DE WEBSHOP 
  

  

 ALTA VIA FIETSKAARTEN 
 

 

  De Alta Via Fietskaarten staken in 2018 de Belgische grens over. Ook 
van de grensgebieden in de buurlanden zijn nu kaarten beschikbaar. 
De topografische fietskaarten leggen de nadruk op auto-vrije 
fietsroutes of zogenaamde Voies Vertes. Op de kaarten worden ook 
alle jeugdherbergen, bivakzones, trekkershutten en dergelijke 
aangeduid. 
  
De laatste nieuwe aanwinst Koblenz-Trier is nu te koop in onze 
webshop 
Leden: €10,76 | Niet-leden: €11,95 

 

  

 ELFSTEDEN OP DE FIETS 
 

 

  Elfsteden op de fiets brengt een klassieker in beeld. Een fietsavontuur 
van ongeveer 256/326 km in navolging van de mythische 
schaatstochten.  
De beleving van natuur, cultuur en landschap staan bij deze route 
voorop. Ze is als een soort pelgrimage en voert je langs historische 
plekken uit de Elfstedentocht en de Friese geschiedenis. 
  
Het traject is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes en dit in twee 
richtingen. Elke richting kreeg zijn eigen kleur zodat verwarring niet 
mogelijk is. Je hebt de keuze uit verschillende routes: kort, lang, snel 
traag, dagtochten of meerdaags. 
  
De nieuwste uitgave van deze gids is nu te koop in onze webshop. 
Leden: €14,85 | Niet-leden: €16,50 

 

  

 FRANSE WANDELGIDSEN 
 

  

  Onze Franse collega's lanceerden deze zomer een aantal vernieuwde 
uitgaven:  

 Le Tour des Monts d'Arrée et la Presqu' île de Crozon 

 Volcan du Cantal et Pays de Saint-Flour 

 Pyrénées Centrales 

 Pyrénées Orientales: La Traversée des Pyrenées 
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https://ymlpcdn5.net/99b78umsebadaehbmjaxahavahbjb/click.php
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https://ymlpcdn5.net/8e5ccumsewagaehbmjadahavahbjb/click.php
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https://ymlpcdn5.net/7ac43umseeafaehbmjafahagahbjb/click.php
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Deze wandelgidsen zijn Franstalig maar door gedetailleerde 
topografische kaarten, schema's en symbolen zijn de FFRP 
wandelgidsen eenvoudig te volgen. Te koop in de GR-webshop. 

 

  

 NEDERLANDSE WANDELGIDSEN 
 

  

  Ook onze Noorderburen brachten een reeks vernieuwde wandelgidsen 
op de markt: 

 Streekpad 5 Brabantse Vennenpad, een ronde van 250 km 
door Midden-Brabant 

 Streekpad 6, Drenthepad, een rondwandeling van 330 km 

door poëtisch Drenthe 

 LAW 12, Overijssels Havezatenpad, een tocht van 270 km 
van Steenwijk naar Oldenzaal 

 

 

WANDELKALENDER 
  

  

  

  

  

  
  

  

 GR Vlaams-Brabant trekt op 15 september naar de Semois 

en combineert de vernieuwde GR 14 met GR 16 en lokale 
wandelingen. 

 GR Oost-Vlaanderen laat zich op vrijdag 20 september door 

Reynaert mee op sleeptouw nemen doorheen het Waasland. 
Zondag 22 september sporen ze met de trein naar Asse en 
wandelen door het Pajottenland. 

 GR Antwerpen verkent op zondag 22 september het nieuwe 

GR traject van GR 57 en wandelt langs de Ourthe tussen 
Tenneville en Nisramont.  

 GR West-Vlaanderen organiseert 5 september de 
Donderdagtocht op GR 5A in Bellegem. Zondag 22 september 
serveren ze een tocht op GR 127B vol idyllische plekjes en 
wondermooie panorama's in een sterk glooiend landschap. 
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 GR-Limburg wandelt zondag 8 september op GR 151 met 

startpunt in Jemelle. Zondag 6 oktober staat een wandeling 
door de Luikse Condroz op het programma. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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