Over Dwars door België (de TV-reeks én het boek), wat te
doen met de gratis treinkaart, de fotowedstrijd en onze
nieuwe directeur.

DWARS DOOR BELGIE
Afgelopen maandag kon je op één naar
de eerste aflevering kijken van Dwars
door België, het nieuwe tv-programma van
Arnout Hauben. Bijna 1 miljoen mensen
zagen hoe hij samen zijn kompanen
Ruben en Philippe begon aan de GR 129,
de langste GR-route van het land.
Zijn reis start in Brugge, de moeder aller
Vlaamse steden, en eindigt in de oudste
stad van Wallonië, Aarlen bij de grens met
Luxemburg. Onderweg spreekt Arnout in
zijn gekende stijl met de mensen die hij
tegenkomt. Hij gaat langs de route op
zoek naar grote en kleine verhalen uit de
geschiedenis van ons land. "Wandelen is
het natuurlijke ritme van de mens. Zo heb
je alles gezien, je hoeft je alleen maar
over te leveren aan de traagheid." We
horen het Arnout graag zeggen!.

Bij de televisiereeks hoort ook een
handige wandelgids, waarmee je de
voettocht van meer dan 500 kilometer zelf
kan maken. In 23 wandelingen ga je op
ontdekking door België en zie je ons land
zoals je dat nooit eerder zag. Grote
Routepaden werkte mee aan
de wandelkaarten die je naar tal van
bezienswaardigheden en verborgen
parels brengen.

De gids is te koop in de webshop voor
€20. GR-leden krijgen 10% korting en
betalen €18.

Ovelo fietsroutes langs onbekende parels in de Oostkantons

Het fietsknooppuntennetwerk Ovelo is met maar liefst 850 kilometer een aanrader
voor de gepassioneerde fietser. Elf uitgestippelde fietstochten sturen je doorheen de
prachtige streken van de Oostkantons. De Ovelo-routes gidsen je langs onbekende
parels zoals het onherbergzaam woudgebied van het Hertogenwoud of langs de
waterscheidingskam tussen de Maas en het Moezel-Rijnbekken. Hier en daar

passeer je ook op de Vennbahn, de bekroonde fietsweg over vroegere
spoorbeddingen.

PLAN JE GR-TOCHT MET DE GRATIS TREINKAART
De beloofde gratis 'corona-treinrittenkaart'
is een feit! “Het doel van de maatregel is
om de Belgen aan te moedigen de trein te
nemen om ons mooie land en al zijn
facetten te ontdekken.” Hoe kan dat beter
dan met onze pas verschenen
wandelgids Treinstapper 2!

In de gids staan 8 dagtochten over GRtrajecten die telkens starten en eindigen
bij een treinstation in Vlaanderen. Bij elk
tochtvoorstel hoort een detailkaart,
trajectbeschrijving en toeristische info. De
wandelafstanden variëren van 18 tot 27
km. Wie liever een kortere wandeling wil,
kan de tocht inkorten door halverwege
een bus of trein te nemen.

Bestel je gratis twaalfrittenkaart en plan
je trein-wandeluitstap!

FOTOWEDSTRIJD

Nog tot 15 september kan je deelnemen
aan onze fotowedstrijd met als thema 'Al
wandelend en fietsend onderweg'.
Stuur ons je beste wandel- of fietsfoto en
maak kans op mooie prijzen: een
overnachting in B&B het Marum, een paar
LOWA wandelschoenen, vier wandel- en
fietsklassiekers van uitgeverij Lannoo en
een reistas van The North Face.

Alle info vind je op onze wedstrijdpagina.

Musthaves voor de kilometervreters!

ORTLIEB staat voor gegarandeerd waterdichte fietstassen! Gaande van stuurtas
tot zadeltas vind je bij ORTLIEB alles wat jouw bagagehartje begeert en dat allemaal
‘Made in Germany’. Vertrek je binnenkort op fietsvakantie, een langere tocht met
vrienden of zoek je een nieuwe fietstas voor het werkverkeer? Voor elk fietsavontuur
heeft ORTLIEB het juiste materiaal! Ontdek onze klassieker onder de waterdichte
achterwieltassen: de Back-Roller, een robuuste en ruime bagagedragertas. Dankzij
het Quick-Lock systeem kan de tas met slechts één handeling van de bagagedrager
losgemaakt en ook weer bevestigd worden. Gegarandeerd fietsplezier!

NIEUWE DIRECTEUR
Grote Routepaden breidde haar team uit
met een nieuwe directeur. Margot Van de
put is een overtuigd fietser in het dagelijks
leven en ontsnapt zo nu en dan uit de
stadsdrukte voor een ‘micro-avontuur per
fiets’ met haar gezin. Tijdens vakanties
gaat ze liefst wandelen in de bergen.
Ze slaat graag bruggen naar ieder die
vindt dat de toekomst aan wandelaars en
fietsers is. Als directeur zet ze graag haar
organisatie-skills in om duurzame
recreatie en landschapsbeleving on top of
mind te krijgen bij een breed publiek.

De ideale schoen voor multifunctionele outdooractiviteiten
Tijdens het wandelen wil je optimaal genieten van alles om je heen en dan wil je je
natuurlijk niet druk maken om pijntjes die door je materiaal worden veroorzaakt.
Goede, comfortabele wandelschoenen die je optimaal ondersteunen zijn dan ook
onmisbaar. LOWA biedt met de INNOX PRO GTX LO de uitkomst! De sportieve
genen van de INNOX PRO GTX LO vallen meteen op. Supercomfortabel,
lichtgewicht en ademend; deze multifunctionele lage schoenen zijn ideaal voor jou

als wandelaar, of je nu door de stad wandelt of daarbuiten.
Consumentenadviesprijs: € 159,95. Meer informatie via www.lowa.be.

