
     

 

Over de online fiets en wandelbeurs, nieuwe 

icoonroutes, leuke winacties, ons nieuwste nummer van Op 

Weg en een geschenktip voor moederdag. 

 

 

 

Online FIETS EN WANDELBEURS 

 

 

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 april gaat de Fiets en Wandelbeurs Online Experience 

door. Voor deze Online Experience is de succesvolle formule van de Fiets en 

Wandelbeurs vertaald naar ‘digitaal’. 

Ook online is er nog steeds sprake van een plattegrond en van stands, van ervaren 

wandelaars en fietsers die je advies geven en van lezingen en workshops. Zo blijft het 

event ook in digitale vorm een mix van informatie en beleving. Met een paar muisklikken 

tover je stands van bijvoorbeeld bestemmingen tevoorschijn, bezoek je een online lezing of 

kun je chatten of videobellen met exposanten, informanten en andere bezoekers. 

  

Ook Grote Routepaden neemt deel met een digitale stand waar we je graag te woord 

staan. In drie verschillende lezingen kom je alles te weten over de Streek-GR 
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Haspengouw, de Streek-GR Dijleland en de GR 128 Vlaanderenroute. Of sluit aan bij 

de workshops  'Hoe plan ik een meerdaagse tocht dichtbij huis?', 'Hoe kies ik een goede 

bivakplek?' en ‘Wegwijs in verschillende wandelapps’ 

 

Via Grote Routepaden kan je een voordeelticket  bestellen aan 4€ ipv  €7. Daarmee kan 

heel het gezin de online beurs volgen en bekijken op verschillende toestellen. Ook na de 

beurs kan je met dit ticket nog enkele weken alles bekijken. 

 

>> bestel je ticket 

 

 

Drie nieuwe  ICOONROUTES 

 

 

 

Na de opening van de Kustroute in het 

najaar van 2020, werden deze week drie 

nieuwe icoonroutes  gelanceerd: de 

Frontroute 14-18, de Schelderoute en 

de Kempenroute. Deze routes zijn in 

beide richtingen bewegwijzerd. De digitale 

trajecten zijn nu ook beschikbaar op de 

nieuwe onthaalpagina 

www.vlaanderenmetdefiets.be.  

  

 

 

Enkele dappere Grote Routepaden-

fietsers gingen in de vrieskou van februari 

de Kempenroute testen, van 

Maasmechelen tot Antwerpen. 

Hun indrukken kan je nalezen in de 

nieuwste Op Weg. 

In de komende maanden testen we ook 

de andere icoonroutes. Geïnteresseerde 

fietsers mogen zich nog steeds richten tot 

fietsen@groteroutepaden.be.  
 

 

Unesco-fietsroute 
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Ontdek in elf etappes prachtig historisch erfgoed van Wallonië. Fiets langs talrijke 

Unesco-parels en bezienswaardige stadjes en dorpen. De etappes volgen de 

bestaande groene en vlakke routes van RAVeL en die van de fietsknooppunten. 

>> Meer informatie 

 

  

 

 

MOEDERDAG actie 
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We zijn er vroeg bij dit jaar! Houd 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 GR512. 

 

>> Meer info 

 

  

 

DOE MEE EN WIN  

Neem deel aan één van onze wedstrijden en maak kans op toffe prijzen. 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 30 april. 

 4x Falk Wandelatlas Nederland 

 3x De Wereldwandelaars 

 3x trekking door het Tatragebergte 

 2x Zwijgende Vlakte (Spanje) 

 1x De Slankwandelaar 

 3 x de fietsgids DonauTaler Radweg 
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Weer of geen weer, met ORTLIEB zit je goed! 

Wat is nou heerlijker dan lekker een dagje weg te gaan met de fiets? Tijdens zo'n 

dagje weg wil je natuurlijk je belangrijke spullen bij de hand hebben, maar ook weer 

niet te veel onnodige bagage meenemen. ORTLIEB heeft voor jou de ideale tas voor 

een dagje weg met de fiets! En… natuurlijk 100% waterdicht! 

De Back-Roller Classic is gemaakt van robuust polyester, een duurzame begeleider 

op lange tochten. Doordat de Back-Roller Classic is uitgevoerd met een rolsluiting, 

zorgt deze klassieker ervoor dat je bagage veilig verpakt en optimaal beschermd op 

de eindbestemming aankomt. Dankzij het Quick-Lock2.1 systeem kun je de tassen 

snel en eenvoudig aan de fiets hangen of eraf halen. 

 

 

Een magazine vol WANDEL- EN FIETSTIPS 
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In het nieuwste nummer van Op weg 

verkennen we in eigen land heel wat 

nieuwe/vernieuwde routes: door de 

Hagelandse heuvels (Streek-GR 

Hageland), door de stille Kempen met de 

nieuwste fietsicoonroute (Kempenroute), 

langs onze oostgrens via de GR 15 en 

door een stukje Waals-Brabant met 

een treinstapper uit de nieuwste Waalse 

GR-gids. Bovendien vertelt De Tijd-

journalist Rik Van Puymbroeck over zijn 

reportersgeluk op de GR 128. Verder 

fietsen we door Zeeuws-Vlaanderen, de 

Avesnois, de Limousin en Beieren en 

klimmen en dalen we door de Dolomieten 

en de Rocky Mountains (Pacific Crest 

Trail). Als dat nog niet volstaat zetten 2 

andere artikels aan het denken over 

solowandelen en over duurzaam reizen. 

 

 

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

 

 

 

LOWA's perfect fit voor elke type voet 
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Voeten zijn er in alle soorten en maten. Het is dan ook heel logisch dat niet alle 

schoenen even prettig zitten. Heb je smalle of juist bredere voeten? Dankzij de 

verschillende leesten heeft LOWA voor elke voet een passende schoen. Naast de 

standaard leest, biedt LOWA ook schoenen met een smalle of brede leest aan. Het 

doel van LOWA is duidelijk: een schoen moet perfect passen. Perfect passende 

schoenen zorgen immers voor comfort, waardoor jij onbezorgd kunt genieten van 

een heerlijke wandeling. Meer informatie? Ga naar lowa.be. 
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