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  Deze kleurrijke cover, getrokken op GR 512, brengt je helemaal in de 
herfstmood.  
Andere wandelverhalen nemen je mee naar het diepe West-
Vlaanderen (de laatste etappes van GR 131), naar een authentiek 
stukje Spanje (de Sierra de Gredos), naar de Hoge Atlas (Marokko), 
naar het natuurwandelpark delux, naar Rome (Via Francigena) of naar 
Albanië en Noord-Macedonië (Via Egnatia).  
Ook voor fietsers is de verhalentrommel weer zeer divers: van de 
Vennbahn in eigen land tot de Tour du Luberon, Saarland, Zweden en 

Noord-Spanje. Voor de laatste keer keren we in retro terug naar 
1974. 
 
Blader even mee. 
  
Geprikkeld? Bestel nu dit nummer of geef een abonnement cadeau.  
Abonnees kunnen Op Weg ook digitaal lezen. Klik hier. 

 

  

 WIN EEN ARRANGEMENT IN 'T DORPSHUYS 
 

  

 

  Win een verblijf van 2 nachten voor 4 personen in de charmante 
B&B 't Dorpshuys in Opoeteren!  
  
Opoeteren is een rustig dorpje op de grens tussen het Maasland en 
het Nationaal Park Hoge Kempen en is dé ideale uitvalsbasis om deze 
streken én GR 561 te ontdekken. Laat je verrassen door de 
natuurlijke groene pracht van Limburg met zijn bossen, weiden en 
mijnterrils die je te voet of per fiets kan ontdekken. 
 
Klik hier voor de wedstrijdvraag. 

 

  

 DOE MEE EN WIN!  
 

https://ymlpcdn5.net/604e9umusuataehbhqakaymbarahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/0da90umuseapaehbhqapaymbaaahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/069adumusmaiaehbhqadaymbaaahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/7c5bfumusjaaaehbhqakaymbapahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/46abdumushadaehbhqaiaymbanahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/3e4c4umuswataehbhqaiaymbafahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/1637dumusbakaehbhqaraymbazahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/674d4umsywaaaehbhqapaymbavahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/2bce8umsyqaaaehbhqaaaymbaiahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/18c5aumsyyacaehbhqalaymbaaahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/459fbumussaraehbhqaxaymbarahbjb/click.php
https://ymlpcdn5.net/1637dumusbakaehbhqaraymbazahbjb/click.php


  

    
Er vallen weer heel wat leuke prijzen te scoren op onze site.  

 2 x De mooiste wandelingen langs water 
 3 x wandelgids Weldadig wandelen 
 5 x wandelgids Brabant Vennenpad 
 3 x wandelgids Munchen - Venedig 
 2 x provinciewandelgids Groningen 
 3 x set Van Gogh fietsroutekaarten 
 3 x fietsgids Luneberger Heide 

 

WANDELBEURS GROOT SUCCES 
  

 
  

 
  

  Guur, druilerig, veel wind... de weergoden zorgden afgelopen 
weekend voor ideaal beursweer, en dat hebben we gemerkt aan de 
vele bezoekers op de Wandelbeurs. 
  
Onze stand werd bemand door enthousiaste vrijwilligers die de wit-
rode streepjes met hart en ziel promootten. Ze informeerden heel wat 
bezoekers over de vereniging Grote Routepaden. Ze overtuigden 
maar liefst 50 wandelaars om lid te worden en er was veel interesse 
voor onze arrangementen Wandelen zonder Bagage en het magazine 
Op Weg. Ook de wandelgidsen gingen vlotjes de toonbank over. 
  
"Ik vond het leuk om kennis te maken met vrijwilligster Els die ik tot 
nu toe alleen maar van naam kende via de Facebookgroep van de 
GR128. Tof! Mooie stand ook trouwens. Doe zo voort jullie." Hilde VL. 
  
Ook goesting om ons team te ontmoeten? Op 15 en 16 februari 2020 
staan we op de Fiets en Wandelbeurs in Gent! 

 

WANDELKALENDER 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 GR Vlaams-Brabant zorgt op zondag 20 oktober voor een 

dag wandelplezier langs polders, duinen, strand en dijk. 
Maandag 11 november wordt langs de groene oevers van de 
Grote Laak en doorheen de Demerbeemden gestapt.  

 GR Oost-Vlaanderen wandelt op zondag 27 oktober met de 

Streek-GR Waas- en Reynaertland tussen Nieuwkerken en 
Kruibeke, inclusief een cruise met de waterbus naar 
Antwerpen. 

 GR Antwerpen organiseert op zondag 20 oktober een 

herfstwandeling langs de zuidrand van Brussel.  
 GR West-Vlaanderen stapt donderdag 3 oktober op en 

langs de Schreve. Zondag 20 oktober kan je mee met een 
wandeling door de zuidelijke groene rand van Brussel van 
Waterloo naar Braine-le-Chateau. Maandag 11 november 
vindt de jaarlijkse provinciale wandeldag plaatst in De Panne. 

 GR-Limburg organiseert zondag 6 oktober een wandeling 
door de Luikse Condroz en zondag 27 oktober wordt de GR 
561 verkend. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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https://ymlpcdn5.net/595dfumuuhafaehbhqagaymbatahbjb/click.php
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  Op 19 en 20 oktober vieren we de trage weg!  
Van de Westhoek tot het Maasland zetten lokale verenigingen, 
vrijwilligers en besturen ze in de kijker met meer dan 200 
activiteiten. Wandel- en fietsplezier, debat, maaibeurten, activisme, 
ergfoed, culturele happenings, spel en avontuur verzekerd! 
  
Zoek een activiteit in jouw buurt op 
www.dagvandetrageweg.be en maak kans op een weekendje weg 
in één van de deelnemende B&B's. 
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