
     

 

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Grote Routepaden 

lanceert niet alleen een nieuwe website maar ook onze 

nieuwsbrief kreeg een make-over. Veel leesplezier! 

 

 

 

 

Onze website kreeg een make-over. Een nieuwe vormgeving, een duidelijke 

navigatiestructuur en heel wat nieuwe functionaliteiten. Ook is de site aangepast aan 

bezoekers die scrollen vanuit hun mobieltje. De 10 belangrijkste wijzigingen kan je 

hier raadplegen. Maar ontdekt het vooral zelf, op groteroutepaden.be.  

Naar de vernieuwde website  
 

 

https://www.groteroutepaden.be/nl/welkom-op-onze-nieuwe-website-1
https://www.groteroutepaden.be/nl/welkom-op-onze-nieuwe-website-1
http://groteroutepaden.be/
http://www.groteroutepaden.be/
http://www.groteroutepaden.be/
https://www.groteroutepaden.be/


 

 

Met een aantal mooie momenten zwaaien 

we 2019 uit, om 2020 met frisse ideeën te 

starten. Zo hebben onze vrijwilligers maar 

liefst drie vernieuwde topogidsen klaar: 

GR 128, GR 561 en Streek-GR Dijleland. 

Wie graag fietst in eigen land vindt een 

dubbelverslag van de  Grensroute of kan 

inspiratie zoeken langs de taalgrens. 

Bestemmingen iets verder weg zijn Parijs, 

Toscane, Slovenië, Roemenië, Albanië, 

de Hebriden en Groenland. 

 

Blader even mee of bestel meteen dit 

nummer. 

 

Ben je lid? Lees het magazine digitaal en 

krijg extra info en foto's bij de artikels.  
 

 

 

FIETS EN WANDELBEURS 2020 
 

 

Op zoek naar inspiratie voor het nieuwe fiets- en wandelseizoen? Op zaterdag 15 en 

zondag 16 februari presenteert de Fiets en Wandelbeurs in Flanders Expo in Gent een 

compleet programma voor iedereen die graag in de buitenlucht actief is.  

 

 

 

Twee infomarkten, 30 beeldreportages, 

een ruim aanbod workshops, tal van 

bestemmingen dichtbij en ver weg, kledij, 

wandelschoenen, fietsen… Alles wat 

fietsers en wandelaars nodig hebben, is te 

vinden in Flanders Expo. 

Koop nu online je ticket en geniet van het 

GR-voordeeltarief. Je betaalt slechts €5 

ipv €9,5.  
 

https://issuu.com/opweg/docs/2020_1_bladerbare_pdf/10
https://www.groteroutepaden.be/nl/webshop/op-weg-2020-1
https://www.groteroutepaden.be/nl/webshop/op-weg-2020-1
https://www.groteroutepaden.be/nl/magazine/digitaal-magazine/digitale-magazines-2020
https://hicle-events.com/index.php/ticketshop/index/fwbv2020/gr
https://www.groteroutepaden.be/nl/magazine/nu-in-op-weg
https://www.groteroutepaden.be/nl/fiets-en-wandelbeurs-2020


 

 

Breng een bezoek aan de stand van Grote 

Routepaden. Je vindt ons in hal 2, 

C.20. Maak een praatje met onze 

enthousiaste vrijwilligers en snuister in 

ons ruim assortiment wandel- en 

fietsgidsen. Ben je nog geen lid? Dan kan 

je op onze stand lid worden aan €30 in 

plaats van €35. Zomaar €5 korting! 
 

Naar het beursprogramma  
 

 

 

WEDSTRIJDEN 
 

 

Grote Routepaden organiseert heel wat leuke wedstrijden voor al haar outdoorfans. Surf 

naar onze wedstrijdpagina, beantwoord de vragen, vul je gegevens in en maak kans op 

toffe prijzen. Deelnemen kan tot 1 maart 2020.   

 

 

Naar aanleiding van de Fiets en 

Wandelbeurs kan je deelnemen aan onze 

BEURSWEDSTRIJD met 3 avontuurlijke 

prijzen.     

1. Een verblijf van 2 nachten met 

ontbijt voor 2 personen in hotel  L'O 

de Vie in Haspengouw 

2. Een Ortlieb back-roller fietsset plus 

een Ortlieb stuurtas (2 x)  

https://www.groteroutepaden.be/nl/fiets-en-wandelbeurs-2020
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/beurswedstrijd-2020
https://www.lodevie.be/nl/
https://www.lodevie.be/nl/
https://www.ortlieb.com/nl/
https://www.groteroutepaden.be/nl/fiets-en-wandelbeurs-2020
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/beurswedstrijd-2020


 

3.  Het boek 'Met lichte tred', dat een 

hommage aan het wandelen brengt. 

 

Deze pas verschenen gidsen mogen we 

wegschenken: 

 10 x Fietsen naar Parijs 

 5 x Wandelgids Romeins Zuid-

Limburg 

 5 x Wandelgids Waterlanden 

 3 x Met uitzicht op de Matterhorn 

 3 x Wandelen in Utrecht 

 3 x Wandelgids Bonifatius 

Kloosterpad 

 3 x Livingstone op de voet gevolgd 

 3 x Walking the Shropshire Way 

 3 x The Mountains of Romania 

 1 x Lopen langs de Linge 

Waag je kans  
 

 

https://www.amboanthos.nl/boek/met-lichte-tred/
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/10-x-fietsgids-fietsen-naar-parijs
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/5-x-wandelgids-romeins-zuid-limburg
http://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijd/260/2-x-wandelgids-noord-brabant-oost.html
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/5-x-wandelgids-romeins-zuid-limburg
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/5-x-wandelgids-romeins-zuid-limburg
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/5-x-wandelgids-waterlanden
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/3-x-met-uitzicht-op-de-matterhorn
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/3-x-met-uitzicht-op-de-matterhorn
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/3-x-wandelgids-wandelen-in-utrecht
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/3-x-wandelgids-bonifatius-kloosterpad
https://ymlpsend3.com/525d5uuumyavaebymsaaaubyakauq/click.php
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/3-x-wandelgids-bonifatius-kloosterpad
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/3-x-wandelgids-bonifatius-kloosterpad
http://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijd/265/3-x-mythische-fietstochten.html
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/3x-wandelgids-livingstone-op-de-voet-gevolgd
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/3x-wandelgids-livingstone-op-de-voet-gevolgd
http://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijd/263/3-x-wandelgids-isle-of-man-coastal-path.html
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/3-x-wandelgids-walking-the-shropshire-way
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/3-x-mountains-of-roumania
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/1-x-wandelgids-lopen-langs-de-linge
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden


 

 

Geniet van 5% vroegboekkorting op onze wandelreizen in groep 

 

Met stijgijzers naar de top van de Gran Paradiso, eilandhoppen op de Azoren of op 

verkenning in de ongerepte Sierra de Cazorla? Onze wandelreizen laten geen 

hoekje van Europa onontgonnen. Wie zich 4 maand voor afreis inschrijft op een 

groepsreis, geniet bovendien van 5% vroegboekkorting! 

 

Ontdek onze wandelreizen op www.zuiderhuis.be/wandelreizen  

 

 

GEORGANISEERDE GR-TOCHTEN 
 

 

Wil je kennismaken met GR-paden? Ga mee op stap met de tochten die we per provincie 

organiseren. Je hoeft niks voor te bereiden en je kan in fijn gezelschap genieten van een 

prachtige GR-wandeling.  

 

http://www.zuiderhuis.be/wandelreizen
https://zuiderhuis.be/wandelreizen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_grote_routepaden


 

 

 GR Antwerpen Zo 23/2: Labuissière 

- Abdij van Aulne  

 GR Limburg Zo 9/2: Vijlen 

 GR Oost-Vlaanderen Zo 16/2: 

Bornem  

 GR Vlaams-Brabant Zo 16/2: 

Wégimont - Herve 

 GR West-Vlaanderen Do 6/2: 

Diksmuide | Zo 9/2: Mechelen - 

Berg 

 

Naar de wandelkalender  
 

 

 

NIEUWE WAALSE GR-GIDSEN 
  

  

 

Luswandelingen 
nabij de Amblève 

  

 

 

 

 

Bestel nu  
 

 

 

Luswandelingen in 
Luik 

  

 

 

 

 

Bestel nu  
 

 

 

Luswandelingen in 
Luxemburg 

  

 

 

 

 

Bestel nu  
 

   

 

https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelkalender?27=gr-antwerpen-31
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelkalender?27=gr-limburg-100
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelkalender?27=gr-oost-vlaanderen-64
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelkalender?27=gr-vlaams-brabant-63
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelkalender?27=gr-west-vlaanderen-61
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelkalender
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/webshop/nieuw-producten/l-ambleve-par-les-gr-topo
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/webshop/nieuw-producten/randonnees-en-boucle---liege-tome-1
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/webshop/nieuw-producten/randonnees-en-boucle---luxembourg---deel-1-topo
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelkalender?27=gr-west-vlaanderen-61
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/webshop/nieuw-producten/l-ambleve-par-les-gr-topo
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/webshop/nieuw-producten/randonnees-en-boucle---liege-tome-1
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/webshop/nieuw-producten/randonnees-en-boucle---luxembourg---deel-1-topo

