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Volg ons ook via

MEDEWERKERSWEEKEND
Begin oktober zakten 115 vrijwilligers van Grote Routepaden en hun
partners af naar de jeugdherberg in Gent voor de jaarlijkse
bijeenkomst. GR Oost-Vlaanderen was een uitstekend gastheer en
schotelde een gevarieerd programma voor.
Zaterdagmorgen werd de schare vrijwilligers ontvangen met koffie en
zelfgebakken lekkers. Vervolgens werd tijdens het infomoment het
reilen en zeilen binnen de vereniging toegelicht. Nieuwe bestuurders
werden voorgesteld, evenals de nieuwe website. Daarna volgde een
heuse Grote Routepaden kennisquiz. Na de lunch kon gekozen
worden uit een bezoek aan de Sint-Pietersabdij, een kajaktocht door
Gent of een bezoek aan het nieuwe Justitiepaleis. Drie opties om op
een alternatieve manier een ‘stukje Gent’ te ervaren. Vóór het
feestmaal was er nog de traditionele receptie waarbij we hulde
brachten aan oud-voorzitter Gie Beirnaert. Zowel tijdens als na het
driegangen-diner werden ervaringen, verhalen en tips in gezellige
sfeer gedeeld onder gelijkgezinden.
’s Zondags was er de keuze tussen een fietstocht rondom Gent of een
wandeltocht op de fel vernieuwde GR 128.
Alweer een samenzijn om niet te vergeten. Bekijk enkele sfeerfoto's.

NIET TE MISSEN: FIETS EN WANDELBEURS 2020
Ook fan van actieve vakanties, vlakbij of ver weg? Op zoek naar een
avontuurlijke route of verrassende bestemming? Naar de juiste
schoenen, rugzak of fiets? Antwoorden vind je ongetwijfeld op de
negende editie van de Fiets-en Wandelbeurs.
Kom op zaterdag 15 en zondag 16 februari tussen 10u en 17u
naar Flanders Expo voor een uitgebreide portie lezingen, workshops
en tips van doorwinterde wandelaars en fietsers. Ook op de stand
van Grote Routepaden valt heel wat informatie te verzamelen.
Tegelijk gaat e-bike Challenge, een indoor e-bike test event,
en Mount Expo, de beurs voor bergfanaten door.
Bestel nu reeds je ticket met € 4,5 korting en betaal slechts € 5
toegang.

WIN EEN JAAR VOL WANDELTOCHTINSPIRATIE

In de wandelkalender 'Walking in Belgium' vind je alles wat je nodig hebt om
in je buurt of verder weg een mooie wandeling te maken! Honderden
wandeltochten in Vlaanderen en Wallonië staan erin verzameld. Daarmee is
deze kalender de perfecte informatiebron voor elke actieve wandelaar. Je leest
er immers alles over de parcours, de wandelafstanden, starturen, info over
bereikbaarheid met het openbaar vervoer en nog veel meer.
Elke wandelliefhebber is welkom op de tochten! Je kiest steeds zelf je afstand
en tijdstip van vertrek. Onderweg zijn er rustposten voorzien. Deelnemen kan
tegen een kleine bijdrage.
Grote Routepaden mag 10 exemplaren wegschenken! Klik hier.

BELEEF DE HERFST MET EEN GR-WANDELARRANGEMENT
Doen de geuren en kleuren van de herfst je verlangen naar een
korte vakantie dicht bij huis? Behoefte om er even tussenuit te
zijn? Het kan met een GR-wandelarrangement! Onze
wandelspecialisten werkten 8 arrangementen uit langs de mooiste
GR-paden.
Je gaat zorgeloos op pad met uitgewerkte routebeschrijvingen en
kaartmateriaal. De hotelier staat klaar met picknick, zorgt voor
transport en verwent je met een heerlijk ontbijt en avondmaal. Voor
liefhebbers van het openbaar vervoer komt de hotelier van het
arrangement in Hageland, Maas & Mergelland en Vlaamse Ardennen
je oppikken aan het station.
Ontdek ons aanbod.
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GR Vlaams-Brabant stapt op 11 november langs de groene
oevers van de Grote Laak en doorheen de Demerbeemden.
Zondag 17 november staat een wandeling van Gellik tot
Kanne op het programma.
GR Oost-Vlaanderen wandelt op vrijdag 15 november op
GR 128 in de omgeving van Schellebelle. Zondag 24
november volgen we GR 129 en doen we een treinstapper
van Zingemen naar Oudenaarde.
GR Antwerpen organiseert op zondag 17 november een
wandeling die in West-Vlaanderen start, de grens oversteekt
naar Zeeuws-Vlaanderen en met een zelfbedieningspontje in
Oost-Vlaanderen eindigt.
GR West-Vlaanderen organiseert 11 november een pittige
wandeltocht vanuit De Panne. Zondag 17 november volgen
we GR 128 van Mazenzele naar Nieuwenrode. De
donderdagtocht van 5 december start in Esquelbecq.
GR-Limburg vertrekt 9 november op driedaagse tocht in het
Sauerland.
Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender.

