
     

 

Inspiratie voor een avontuurlijke herfstvakantie, info 

over de Fiets en Wandelbeurs, een fotoreportage over ons 

vrijwilligersweekend en een leuk filmpje over hoe 

Vlaanderen Vakantieland het treinstappen ontdekte: je 

vindt het allemaal in deze nieuwsbrief! 

 

 

 

OP AVONTUUR MET GROTE ROUTEPADEN 
 

 

 

Trok jij er nog niet opuit deze 

herfstvakantie? Niet getreurd! Je hebt nog 

voldoende tijd om te genieten van een 

avontuur dicht bij huis. Neem eens een 

kijkje naar onze Treinstappers of 

Dagstappers voor wat inspiratie! Ga je 

liever op tocht met de fiets? Waarom 

waag je je niet aan één van de 

Icoonroutes? 

 

Of misschien wil je wel eens op micro-

avontuur? "Micro-avontuur is een leuk 

woord voor een wandeling met maxi-

ervaring: niet te ver en ook niet te lang, 

onderweg af en toe een uitdaging en ‘s 

nachts lekker slapen in een tentje op een 

heuse bivakzone. En dan vergeten we 

nog het belangrijkste: dikke marshmallows 

roosteren aan een stok boven het 
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kampvuur." 

Lees hier Isabels volledige verhaal!  
 

 

 

FIETS EN WANDELBEURS 2022 
 

 

 

Save the date: tijdens het weekend van 19 

en 20 februari 2022 staat de Fiets en 

Wandelbeurs geprogrammeerd in 

Flanders Expo in Gent. De beurs is dé 

plek waar je actieve vakantie begint. 

Ontdek nieuwe fiets- en 

wandelbestemmingen en de mooiste 

routes, volg lezingen van bevlogen 

reizigers of struin langs de stands met 

outdooruitrusting. Ook Grote Routepaden 

zal van de partij zijn met een grote stand, 

informantenmarkt en lezingen! Meer info 

volgt binnenkort. 

 

 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=e551df7479&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=64705830b2&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=64705830b2&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5ec76dbe8b&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=e774b9e656&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 langeafstandsfietsroute 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. 

 

 

VLAANDEREN VAKANTIELAND VERKENT GR-PADEN 
 

 

 

Vlaanderen Vakantieland gemist dit weekend? Via deze link herbekijk je hoe Laura en 

Nico onze Treinstapper van Sint-Joris-Weert naar Leuven verkennen! Onderweg volgen ze 

de GR-paden langsheen de Dijle en wandelen ze door het natuurgebied de Doode Bemde, 

over het oude traject van stoomtram Zwette Jean en langs de wijnranken van Wijnkasteel 

Vandeurzen. 

 

 

BRAINSTORMEN OP HET GR-VRIJWILLIGERSWEEKEND 
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Na twee jaar pandemiepauze zakte op 9 en 10 oktober een honderdtal vrijwilligers af naar 

De Berk in Essen voor het langverwachte GR-vrijwilligersweekend. Na een stevige 

infosessie haalden we de alcoholstiften boven voor een actieve brainstorm over de 

toekomst van onze fiets- en wandelwerking. Ook een spoedcursus navigeren met kaart en 

kompas en een wegwijs in de wereld van de topogidsen stonden op het programma. Aan 

interessante ideeën en bakken motivatie geen gebrek! 

Een fotoreportage van het vrijwilligersweekend vind je terug op onze website! 

  

ACTIVITEITENKALENDER  

Zin om de benen te strekken in goed gezelschap? Laat de voorbereiding aan onze 

provinciale teams over en kom genieten van een prachtig stukje GR-pad! In 

november staan er weer heel wat mooie wandelingen op de agenda. 

• GR Vlaams-Brabant: Luswandeling vanuit Hever door de Beneden-Dijlevallei 

op zo 21/11 

• GR Limburg: Drie dagen wandelen op het Hertog Limburgpad van do 11/11 

tem. za 13/11 
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• GR West-Vlaanderen: Dagtochten op de Streek-GR Heuvelland, GR 128 en 

GR 5A op do 11/11 en zo 14/11 

• GR Antwerpen: Luswandeling met start aan het station van Duffel op zo 7/11 

• GR Oost-Vlaanderen: Vrijdagwandeling vanuit Moerzeke op vrij 19/11 

  

Het volledige aanbod vind je terug op onze online kalender. Je kan je ook inschrijven 

op de verschillende provinciale mailinglijsten. 
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