
     

 

Over een fijn geschenk voor moederdag, GR-paden die aan 

populariteit winnen, nieuwe Waalse topogidsen, de online 

Fiets en Wandelbeurs en routewijzigingen op de GR 129 en 

de Streek-GR Hageland. 

 

 

 

VIER MOEDERDAG MET EEN FIJN GESCHENK 

 

 

 

Houdt je mama van wandelen en fietsen en wil je haar op zondag 9 mei verrassen met een 

fijn cadeau, waar ze 12 maanden lang plezier aan zal beleven? Kies dan voor een 

geschenkabonnement op ons magazine Op Weg.  

Met onze moederdagactie geniet je nu van 5 euro korting en betaal je slechts €30 voor 

een jaarabonnement met alle bijkomende voordelen. Bovendien maak je kans op een 

arrangement in Craywinkelhof, een vierkantshoeve in Lubbeek, vlakbij de GR 512. 

Geef een abonnement  
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GR-PADEN WINNEN AAN POPULARITEIT 

 

 

 

Het is ook de VRT niet ontgaan dat de 

GR-paden aan populariteit winnen. De 

redactie ging vorige week op pad met GR-

vrijwilliger Bart Teugels en directeur 

Margot Van de put voor een korte 

reportage in Het Journaal. 

>> Herbekijk de reportage. 

  

 

 

 

NIEUWE WAALSE GR-TOPOGIDSEN 

 

 

GR 17 La Lesse et la Lomme par les GR  
 

 

Wallonië heeft er een nieuwe GR bij: de GR 17. Het pad verbindt de bron- en 

stroomgebieden van de Lomme en de Lesse in een grote lus tussen Eprave (bij Han-sur-

Lesse) en de hoogten rond Libramont. In de buurt van Eprave loopt de GR 17 verder naar 

de monding van de Lesse in de Maas in Anseremme. De route combineert deeltrajecten 

van bestaande GR-routes - GR 126, GR 129, GR 577 en GR 151 - met enkele unieke GR 

17 tracés en vormt zo een pad van 161 km doorheen de valleien van de Lesse en Lomme. 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=93ae77d505&e=3c4d2bb1be
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Daarnaast bevat de gids ook een tiental ideeën voor stevige dagtochten. 

Naast de uitgebreide praktische info over de route, geeft de topogids ook informatie over 

de geologie en geschiedenis van de regio. 

Bestel de gids GR 17  
 

 

GRP 123 Tour de la Wallonie picarde  
 

 

 

De wandelgids GRP 123 is nu beschikbaar in de GR-webshop, mét 10% korting voor GR-

leden! Het pad is 258 km lang, geel-rood bewegwijzerd, start in Doornik en leidt je door het 

westen van de provincie Henegouwen langs plaatsen waar je anders nooit zou komen. 

Collega Isabel stapte eind 2019 de hele route en ontdekte een streek van stille waters, 

heksen en dino’s, industriële archeologie en warme mensen. Haar wandelverslag kunnen 

GR-leden raadplegen in de artikeldatabank. 

Bestel de gids GRP 123  
 

 

 

DE MOOISTE BLADZIJDEN OVER LUXEMBURG 
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Het nieuwe magazine Luci nodigt uit om van reizen te dromen. Lezers ontdekken tal 

van inspirerende plekken, kajakkend op het meer van de Boven-Sûre, wandelend 

door het ravijnbos van Manternacher Fiels, skatend door de hoofdstad of fietsend 

met de lokale Fietsvedettes. Ze genieten van de Luxemburgse Ardennen met 

schilder Jean-Marie Biwer, van de wijngaarden van Palmberg met wijnbouwer 

Georges Schiltz of van de grote vrijheid, kamperend langs de ‘Amazonerivier’ van 

Luxemburg. 

  

Vraag je gratis Luci magazine aan op www.luci.travel en ontdek zelf al deze 

betoverende plaatsen. 

 

 

4.500 BEZOEKERS  ONLINE FIETS EN WANDELBEURS  
 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=76007a76ad&e=3c4d2bb1be
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Ongeveer 4.500 fietsers en wandelaars hebben de eerste online editie van de Fiets en 

Wandelbeurs bezocht. Vooral de lezingen en workshops trokken veel publiek. Zo ook de 

GR-presentaties, waar vrijwilligers met hun kennis en enthousiasme velen hebben kunnen 

inspireren. Herbekijk de lezingen op You Tube: GR 128, Streek-GR Dijleland en Streek-GR 

Haspengouw. De info over de workshop rond Wandelapps kan je op wandelpunt.be 

raadplegen. Info over Welcome to My Garden vind je op hun website. 

 

We hopen jullie volgend jaar weer face-to-face te kunnen ontmoeten in Gent. Een fysieke 

Fiets en Wandelbeurs staat gepland op 19 en 20 februari 2022 in Flanders Expo. 

 

 

 

TRAJECTWIJZIGINGEN 
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De GR 129 is ter hoogte van Gevaerts 

Noord (Beernem) tijdelijk omgeleid. 

Ondanks enkele afspraken werden er 

recentelijk bordjes Privaat - Verboden 

Toegang geplaatst op het pad. Ook de 

treinstapper Beernem - Brugge maakt 

hiervan gebruik en is dus eveneens 

tijdelijk gewijzigd. Een aangepast kaartje 

vind je op de routepagina van de GR 

129. Foto (c) Alain Callens. 

 

 

In het kader van de heraanleg van de 

Grote Markt in Tienen is de doorgang 

tussen de Dr. Geensstraat en de 

Kalkmarkt tot eind augustus 2021 moeilijk. 

De werken hebben plaats in verschillende 

fasen, zodat de locatie van de doorgang 

telkens kan verschillen. Er zijn plaatselijk 

alternatieve trajecten voor voetgangers 

aangeduid. Meer info bij de Downloads op 

de routepagina van de Streek-GR Hageland. 

 

 

Multifunctionele allrounder van LOWA 

  

Op zoek naar een functionele damesschoen die gezien mag worden en ook voor 

100% voldoet aan de hoge eisen van buitensporters? Ga dan voor de INNOX PRO 

GTX MID Ws van LOWA. Deze multifunctionele allrounder is heerlijk comfortabel en 

lichtgewicht en perfect voor verschillende activiteiten, of je nu door de stad wandelt 

of daarbuiten. De INNOX PRO GTX MID Ws  heeft een ideale pasvorm en maximaal 

draagcomfort. De ademende en waterdichte GORE-TEX voering houdt de voeten 

aangenaam droog. Dé ideale allrounder voor dames!  Advies verkoopprijs: € 189,95 
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