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Volg ons ook via   

Grote Routepaden wenst je een gelukkig nieuwjaar. 
Neem je mooie herinneringen van 2019 mee op je pad van 2020. 

Ga in het nieuwe jaar voor die lang gedroomde tocht.  
Ver weg of dichtbij, lang of kort, maakt niet uit. 

Als je het maar 'goed doet' en de tijd neemt om er van te genieten. 
Van het plannen en voorbereiden.  

Van de eerste stap tot de laatste trap.  
En van het nagenieten achteraf.  

   

  

STREEK-GR WAAS- EN REAYNAERTLAND OP SHORTLIST 
  

    

 

  
  

Drie routes in België en Nederland zijn doorgedrongen tot de shortlist 
van de Wandelroute van het Jaar 2020, de prijs voor de beste 
wandelroute van de Benelux. In deze top drie vind je ook onze Streek-
GR Waas- en Reynaertlandroute. Brons halen we dus sowieso, maar wie 
weet lapt de sluwe vos Reynaert ons wel goud! 
  
De andere 2 genomineerden zijn het Gilbert Van Schoonbekepad en het 
nieuwe Waterliniepad. Op zaterdag 15 februari maakt de jury de 
winnaar bekend tijdens de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs 
Vlaanderen in Gent. 

 

  

LAAT JE INSPIREREN TIJDENS DE FIETS EN WANDELBEURS 
  

 
  

 

  In het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 februari 2020 vindt 
in Flanders Expo Gent de negende editie van de Fiets-en Wandelbeurs 
plaats.  
  
Ook in internettijden blijft de formule aanslaan, want niets gaat boven 
persoonlijke en eerlijke informatie rechtstreeks van een medewandelaar 
of -fietser. Op de fiets- en de wandelinfomarkt zitten ervaren fietsers 
en wandelaars klaar met informatie over hun favoriete gebieden en 
routes. 
 
Tussen 11u en 17u worden doorlopend lezingen en 
workshops verzorgd die je op weg helpen bij je toekomstige wandel- 
en fietsuitdagingen. Ook dit jaar hebben we een uiterst boeiend 
programma samengesteld. Check het hier.  
  
Voor Grote Routepaden is de beurs tevens een ontmoetingsmoment met 
leden en sympathisanten. Kom langs op onze stand voor een babbel of 
om te snuisteren in ons ruim aanbod van gidsen. Elke bezoeker ontvangt 
bovendien een gratis exemplaar van ons magazine Op Weg. 
 
Als medeorganisator leggen we jou graag in de watten met een extra 
voordelige toegangsticket! Koop nu je ticket online en ontvang als 
abonnee van deze nieuwsbrief € 4,5 korting. Je betaalt slechts € 5 
inkom. 
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 ADVERTENTIE 

  

 

  
  

Actief op stap met SNP Natuurreizen 
  
Verken de wereld op een unieke manier. Trek de natuur in. Alleen, 
met je partner, vriend(in) of in het gezelschap van je gezin. Kom tot 
rust in logementen te midden in het groen gelegen en kom op 
plekken die je zelf nooit zou ontdekken.  
Met SNP maak je actieve wandel-, fiets- en rondreizen die bovendien 
volledig CO2-neutraal zijn!  
  
Neem een kijkje op SNP Natuurreizen. Wellicht vind jij hier je 
droomvakantie.  

 

  

GEEF EEN ABONNEMENT CADEAU 
  

    

 

  Januari = feestmaand! Zoek je nog een leuk geschenk? Geef dan een 
abonnement op ons magazine Op Weg cadeau. Onze actie met het 
geschenkabonnement loopt nog tot 31 januari 2020. 
  
Voor slechts €35 schenk je niet alleen inspirerende reisverhalen, maar 
krijgen ze ook 10% korting in de webshop en kunnen ze deelnemen 
aan  wandel- en fietstochten. Aarzel niet langer en stuur vrienden, 
familie of kennissen een jaar lang 'Op Weg'. 
  
Zelf krijg je een paar reflecterende outdoor handschoenen 
cadeau* van het Belgische merk WOWOW (twv €23,95!) 
Winddicht, ademend, met een perfecte pasvorm, siliconen grip en een 
heerlijke warme fleece vanbinnen. Dé ideale partner voor al je tochten. 
  
Klik hier voor het bestelformulier. 
  
* Zolang de voorraad strekt. 

 

  

START HET JAAR MET EEN GR-WANDELARRANGEMENT 
  

    

 

  Wil je in 2020 meer tijd maken om te wandelen, te ontspannen en te 
genieten van de rust van de natuur? Zet je goede voornemens om in 
een GR-wandelarrangement. Onze wandelspecialisten werkten 8 
arrangementen dicht bij huis 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.  

  
Ontdek hier ons volledige aanbod. 

 

  

WANDELKALENDER 
  

  

  

  

  

  

  

 

 GR Vlaams-Brabant organiseert op zondag 19 januari een 
winterse tocht in de natuurgebieden langs de Schelde rond 
Kruibeke, Bazel en Temse. 

 GR Oost-Vlaanderen wandelt op vrijdag 18 januari door het 

Waasland. Zondag 26 januari staat een nieuwjaarswandeling in 
Oostende op het programma. 

 GR Antwerpen combineert op zaterdag 11 januari de 

fototentoonstelling van onze huisfotograaf Wim Patry met een 
wandeling in Bierbeek. Zondag 12 januari is iedereen welkom op 
de nieuwjaarstocht vanuit Waasmunster langs de Streek-GR 
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Waas- en Reynaertland. Zondag 19 januari rijdt de bus naar 
Limburg voor een tocht van Alken naar Zoutleeuw. 

 GR West-Vlaanderen nodigt je donderdag 9 januari uit op de 

maandelijkse donderdagtocht en organiseert op vrijdag 10 
januari een winterweekend in Waals-Brabant. Donderdag 6 
februari gaat de donderdagtocht door in Diksmuide. 

 GR-Limburg trekt op zondag 12 januari naar het Mergelland en 
op zondag 9 februari naar Vaals in Nederland. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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