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  Sneeuw op de cover, winter is coming. Wij kozen echter voor een 
zomerbeeld uit het Hoge Noorden, meer bepaald tijdens een 
fietstrekking door de Noorse Vesteralen en Lofoten. Echt winters ging 
het er wel aan toe bij een sneeuwschoentocht door het Zwitserse 
Berner Oberland. Verder trekken we onze wandelschoenen aan voor 
een bezoek aan het Land van Hulst, aan het Land van heksen en 
dino's, aan het Land van Guillaume, aan het Land van Camille de 
beer en aan het Bergisches Wanderland. Met de fiets gaat het 
tweemaal door Nederland en hoppen we op en over onze taalgrens. 

Groenland is dan weer de gedroomde plek voor onze fotoreportage. 
 
Blader even mee. 
  
Geprikkeld? Bestel nu dit nummer. 
Abonnees kunnen Op Weg ook digitaal lezen. Klik hier. 

 

 

DOE MEE EN WIN! 
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Er vallen weer heel wat leuke kaarten en gidsen te winnen:  

 3 x fietsgids Odyssee op twee wielen 
 5 x fietsgids Cycle Touring in Northern Scotland 
 5 x giftbox Liberation route 
 3 x wandelgids De mooiste wijnwandelingen van Nederland 
 3 x wandelgids Zuid-Noorwegen, het land van de zon 

 

 

STREEK GR WAAS EN REYNAERTLAND GENOMINEERD 
  

  

 

  Ook dit jaar reikt de Fiets en Wandelbeurs een trofee uit aan de 
mooiste nieuwe wandelroute van het jaar. 
  
De jury selecteerde voor haar longlist zes routes, waarbij ook onze 
Streek-GR Waas- en Reynaertland. Na 20 jaar werd de route volledig 
vernieuwd en uitgebreid met heel wat nieuwe natuurgebieden. Wie 
weet lapt de sluwe vos Reynaert het weer, en bezorgt hij ons 
opnieuw een trofee. 
  
Voor meer info, klik hier. 

 

WANDELKALENDER 
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 GR Vlaams-Brabant organiseert op zondag 15 december 

een winterse tocht langs de vernieuwde Tour du Brabant 
Wallon.  

 GR Oost-Vlaanderen wandelt op zondag 22 december van 

het station Wespelaar naar station Mechelen via de Streek-GR 
Dijleland. 

 GR Antwerpen rijdt op zondag 15 december met de bus 
naar West-Vlaanderen en stapt op de GR 131 van De 
Blankaart naar Boezinge. Zondag 22 december is iedereen 
welkom voor een Dagstapper vanuit Kortrijk. 

 GR West-Vlaanderen stapt donderdag 5 december op de 

GR 130 langs de IJzer. Zondag 15 december kan je mee op 
tocht op de volledig vernieuwde GR 5A. De tocht gaat door de 
Dendervallei van Welle tot Gijzegem. 

 GR-Limburg neemt op 22 december afscheid van 2019 met 
een kerstocht vanuit Kanne. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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