
     

 

In deze nieuwsbrief geven we je heel wat cadeau-

inspiratie, maken we de winnaars van onze fotowedstrijd 

bekend en kan je tal van leuke prijzen winnen. 

 

 

 

GEEF WANDEL- EN FIETSINSPIRATIE CADEAU 

 

 

 

Op zoek naar een origineel cadeau voor 

familie of vrienden die graag wandelen of 

fietsen? 

Met een geschenkabonnement op het 

magazine Op Weg heeft de gelukkige het 

hele jaar leesplezier en kan hij/zij genieten 

van alle voordelen van het GR-

lidmaatschap. 

 

Je krijgt nu 5 euro korting. Je 

betaalt voor een geschenkabonnement 

slechts 30 € ipv 35 €.  

 

 

Zelf maak je kans op een arrangement  in 

hotel***Kristoffel in Middelkerke. Op 1 

februari verloten we uit alle deelnemers 

een winnaar. Het arrangement bestaat uit 

2 overnachtingen in een vernieuwde 

tweepersoonskamer inclusief uitgebreid 

ontbijtbuffet.  

 

 >> Bestel een geschenkabonnement  
 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=355546966c&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=355546966c&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=c4b1a2772b&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=fd0921da5b&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f8c1923459&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4b57e1235f&e=3c4d2bb1be


 

EN DE WINNAARS ZIJN... 
 

 

De zevende editie van onze FOTOwedstrijd brak opnieuw records: we mochten maar 

liefst 412 inzendingen ontvangen van meer dan 200 fotografen. In vele wandelaars en 

fietsers schuilt een fotograaf, dat is weer maar eens bewezen. Onze vakjury had een 

aartsmoeilijke keuze omwille van de vele fotografisch sterke beelden die gevoel uitstralen 

en de kijker weten te raken. Bekijk hieronder de vijf winnende foto's en check het 

juryrapport op onze site.  

 

  

 

  

 

  

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=6436254dea&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=6436254dea&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a28ea51fc2&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=59476983ba&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=0bf489457e&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ffe0104e03&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=cdbbde12a3&e=3c4d2bb1be


 

De hele zomer kon je ook stemmen op je favoriete inzending. Winnaar van de 

publieksprijs is Joeri De Backer. Hij nam deze foto aan de Kalkense Meersen. Zijn 

verhaal erbij: “Zonsopgang op de GR 128: ochtendstond heeft goud in de mond!”  

 

  

  

 

 

GR-WANDELEN VAN STATION NAAR STATION 

 

 

 

Wandelen van station naar station langs 

GR-paden kan nu ook in Wallonië met hun 

nieuwste gids de gare à gare par les GR 

ou GRP. De gids bevat maar liefst 20 

wandelingen, verspreid over de 5 Waalse 

provincies. De tochten zijn gemiddeld zo'n 

20 km lang en zijn bewegwijzerd met de 

GR of GRP-markeringen (GR de Pays). 

Elke wandeling is voorzien van een kaart 

en wegbeschrijving. In Vlaanderen kan je 

met Treinstapper 2 op pad. 

GR-wandelen was nog nooit zo makkelijk. 

 

>>  Bestel de gids 

 

 

 

DE 10 LEUKSTE CADEAUBOEKEN 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=1d431b2fdd&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a6fd7e14b8&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=3bc5002a98&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=2c6acf6dc1&e=3c4d2bb1be


 

Welke boeken leg jij dit jaar onder de kerstboom? Of welke staan er op jouw verlanglijstje? 

Voor elke liefhebber van wandelen of fietsen hebben we een mooi product in onze 

webshop. Ontdek hieronder onze 10 eindejaarstoppers! 

 

 

 

EEN MAGAZINE OM TE KOESTEREN 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=08c001f7f6&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=c034350f82&e=3c4d2bb1be


 

 

Op Weg brengt ons in het nieuwste 

nummer naar Machelen-aan-de-Leie (GR 

128), Lescheret (Ardennentoer), Trois-

Ponts (GRP 571), Bogny-sur-Meuse (GR 

12 en GR 16) en Aubusson-d'Auvergne 

(met de mountainbike!). 

Verder trappen we door het Regionaal 

Park Scarpe-Escaut, wandelen we het 

Krijtlandpad (Zuid-Limburg), trekken we 

met ezels door de Queyras, fietsen we in 

het spoor van musketier d'Artagnan, gaan 

we op fotoreportage naar het paarse land 

van de lavendel (de Provence) en beleven 

we een adembenemend avontuur in 

Georgië.  

Ben je abonnee? Dan kan je het nummer 

hier digitaal lezen. 

 

 

>> Blader even mee | >> Bestel dit nummer | >> Neem een jaarabonnement  

 

 

 

BRIEVEN LIDMAATSCHAP VANAF NU DIGITAAL 

 

Het komende jaar willen we met Grote Routepaden inzetten op het verbeteren van onze 

procedures en digitalisering van onze diensten. Zo zullen leden vanaf nu de 

hernieuwingsbrieven voor het lidmaatschap via e-mail ontvangen en kan de betaling 

meteen online gebeuren. 

Heb je hierover vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar Brigitte van ons 

secretariaat: info@groteroutepaden.be 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=210f06684b&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=30e7fc2ca9&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=af20695a44&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=75f9abb26d&e=3c4d2bb1be
mailto:info@groteroutepaden.be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=b16626a4ad&e=3c4d2bb1be


  

  

 

DOE MEE EN WIN  

Surf naar www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden, beantwoord de vragen, vul je 

gegevens in en maak kans op één van deze gidsen. Deelnemen kan tot 31 

december. 

 1 x Alleen op avontuur, alles over wandelen in je eentje 

 1 x Bike Life 

 2 x Fietsboek Dwars door Oceanië 

 3 x Wandelnetwerk Ieperboog 

 3 x Wandel in Oost-Vlaanderen | Uit je kot-reeks 

 3 x Wandelen in Rijnland 

 3 x Fietsboek Dwaalspoor 

 3 x wandelgids Schweden: Skaneleden 

 3 x Fietsgids Karnten Seenschleife 

 

 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=9d9ee0b9b4&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=fc13a6e118&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=8c0f961298&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5231801a60&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=19e2232005&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=6ab0898732&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=73de9a9f5b&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=c5d470adb4&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=759e73e390&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a7788d3b96&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d86d5bc473&e=3c4d2bb1be


 

 

Fietsen en wandelen in Malopolska? Natuurlijk! 

  

"Ik fiets en wandel graag, en ik kies ook altijd voor een indrukwekkend landschap om 

me heen," daarom trok een van onze lezers naar Malopolska. Of je je in deze 

zuidelijke regio van Polen nu waagt aan een trektocht in het Tatragebergte, aan de 

Beskiden wandelroute of aan de lange afstandsfietsroute Velo Malopolska, het is 

oeverloos genieten van de natuur. En dat allemaal op nog geen 100 km ten zuiden 

van Krakau. 

  

Meer lezen over Malopolska? Natuurlijk, dat kan hier. 

   

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=baad059d73&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=980391f824&e=3c4d2bb1be

