
     

 

Koude en nattigheid weerhouden ons er niet van om eropuit 

te trekken of plannen te maken. In deze nieuwsbrief geven 

we je heel wat inspiratie: van leuke cadeaus en nieuwe 

gidsen tot wandel- en fietstips. Veel leesplezier! 

 

 

 

GESCHENKABONNEMENT OP WEG 

 

 

 

Op zoek naar het geknipte eindejaarscadeau voor je 

fiets- of wandelgekke familie en vrienden? Met een 

geschenkabonnement op het magazine Op Weg 

inspireer je hen met een heuse portie wandel- en 

fietstips en beleven ze het hele jaar plezier. Bovendien 

genieten ze van alle voordelen van het GR-lidmaatschap.  

 

Dankzij onze eindejaarsactie krijg je bovendien €5 

korting en betaal je slechts €30 in plaats van €35.   
 

Meer info  
 

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 

 

 

GR-overzichtskaart 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ed496d9a6c&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=2052eb2123&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=52e29796e7&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=9f05cb4f88&e=3c4d2bb1be


 

 

Op de nieuwe GR-overzichtskaart staan alle GR-paden 

die België doorkruisen. Goed voor zo’n 45 GR-paden of 

9 000 km wandeltrajecten.  Een bijzonder handig 

hulpmiddel voor al wie graag over GR-paden wandelt: 

het ideale kerstcadeau, voor jezelf of je geliefden.  

 

De vorige editie dateert van 2017. Deze herwerkte 

versie bevat alle trajectvernieuwingen van de bestaande 

paden en ook enkele nieuwe GR-routes. Met een schaal 

1/300 000 is de overzichtskaart niet bedoeld om tijdens 

je wandelingen je route te vinden, wel om een leidraad 

te zijn bij voorbereiding en planning van je tocht.  

 

De kaart verschijnt in de loop van december. Geef nu 

reeds je mailadres door, en ontvang  een bericht van 

zodra de kaart in voorraad is.  
 

Naar de kaart  
 

 

Dutch Mountain Trail 
 

 

 

Deze tocht van 101 km door Zuid-Limburg kan tellen als 

een van de zwaarste wandelingen in Nederland omwille 

van de vele hoogteverschillen. "Er is echt gezocht naar 

de mooiste paden, verharde wegen worden zo veel 

mogelijk vermeden. Een aaneenschakeling van 

prachtige vergezichten, meanderende riviertjes, oude 

bossen, kastelen, passages door uitgestrekte weides, 

flink wat hoogtemeters, … In combinatie met mooie 

dorpjes, sfeervolle horeca en Limburgse gastvrijheid is 

deze tocht een absolute aanrader", aldus GR-vrijwilliger 

Bart Caers.  
 

Bestel de gids  
 

 

In het spoor van d'Artagnan 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=de3c9bc593&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=965980f18a&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=bb9ac1b5da&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=1cca6bb328&e=3c4d2bb1be


 

 

Fiets met de nieuwe gids van redacteur Guy 

Raskin dwars door Frankrijk langs de belangrijke 

plaatsen in het leven van d'Artagnan, de vierde 

musketier. Van zijn geboortestreek in Zuid-Frankrijk tot 

Maastricht, de plek waar d'Artagnan sneuvelde. Een 

tocht van maar liefst 2.249 km!  
 

Bestel de gids  
 

 

 

 

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 

gepast product in onze webshop. Ontdek onze 

eindejaarstoppers!  
 

cadeautips  
 

 

 

Wandeltip: de Schluchtensteig 

Eén van Duitslands top trails 

 

Wil je een uitdagende trektocht maken dichtbij huis? Ontdek de ruige kant van het 

Duitse Zwarte Woud en bewandel het mooiste deel van de Schluchtensteig. Met 

onderweg smalle, onverharde paden en diepe kloven. Bergtoppen met prachtige 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=96b257d2dc&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=86c82ab378&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=459c9271c8&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=47785f72f2&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=b7cdb0690f&e=3c4d2bb1be


 

vergezichten. Beekjes, stroomversnellingen, wandelbruggetjes en spectaculaire 

watervallen. Je overnacht in kleine familiehotels en een gasthof. 

 

>> Bekijk deze 5-daagse trektocht  

 

 

INTERNATIONALE DAG VAN DE VRIJWILLIGER 

 

 

 

Op 5 december vieren we de Internationale Dag van de 

Vrijwilliger. Dit willen we niet voorbij laten gaan zonder 

het vrijwilligerswerk bij Grote Routepaden in de verf te 

zetten. Onze vereniging draait op de inzet van ruim 200 

vrijwilligers. Naast het meest in het oog springende 

werk, de markering in het veld, zijn onze vrijwilligers nog 

op tal van vlakken actief: van het beleid uitstippelen, tot 

tochten begeleiden, gidsen maken en inspirerende 

artikels schrijven. 

Een grote dank je wel aan al onze vrijwilligers! 

 

Foto: GR-vrijwilligers, schilder en cartograaf, die elkaar 

ergens onderweg ontmoeten. (c) Clem Verbiest  
 

 

 

EEN MAGAZINE VOL WANDEL- EN FIETSTIPS 

 

 

 

Geniet van enkele avonden lekker leesvoer met de 

nieuwste Op Weg!  

 

Met een klein laagje sneeuw zijn de Vlaamse Ardennen 

en het Hertogenwald wonderlijke bestemmingen. Andere 

wandelverhalen spelen zich af in de Franse regio's 

Aubrac en Beaufortain en in de Dolomieten, terwijl 

Hanne haar relaas doet van drie maanden GR 5. Onze 

fietsende reporters trokken naar de Oostkantons, 

Luxemburg, de Loire, Opper-Beieren en helemaal van 

Antwerpen naar Berlijn.  
 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=6bc2b5c005&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=7216d6503f&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=018d2569e4&e=3c4d2bb1be


Blader even mee  
 

  

 

PRIJZEN OM WARM VAN TE WORDEN  

 

Doe mee aan onze wedstrijden en maak kans op toffe prijzen.  

Deelnemen kan tot 1 januari 2022. 

• 3 x Wandelen in Kempen en Peel 

• 2 x fietsgids In het spoor van d'Artagnan 

• 3 x Deutscher Limes Radweg 

• 3 x Albsteig en Albsüdrandweg 

 

 

 

 

OPLETTEN VOOR DE JACHT 

 

 

 

Elke wandelaar kent ze wel, de affiches 

die de jacht in het najaar aankondigen en 

stukken bos afsluiten. Maar welke soorten 

jacht zijn er zoal in België en waar kan je 

nagaan of jouw wandelroute toegankelijk 

is? Heel wat nuttige info en tips in dit 

artikel van Hiking Advisor!  
 

 

 

FIETS EN WANDELBEURS 

 

 

 

Als de situatie het toelaat, dan zijn we op zaterdag 19 

en zondag 20 februari present in Flanders Expo in 

Gent op de Fiets en Wandelbeurs. 

Ontdek er nieuwe fiets- en wandelbestemmingen, volg 

lezingen van bevlogen reizigers of kuier langs stands 

met outdooruitrusting. Op de GR-stand kan je een 

praatje maken met onze enthousiaste vrijwilligers en 

snuisteren in ons ruim assortiment wandel- en 

fietsgidsen. 

GR-leden kunnen een ticket kopen aan voordeeltarief.  
 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=68a3a02688&e=3c4d2bb1be
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GR - ACTIVITEITENKALENDER  

De georganiseerde tochten zijn weer opgestart. Uiteraard met respect voor de 

geledende maatregelen. De wandelingen zijn tot in de puntjes uitgewerkt. Je hoeft 

zelf niets voor te bereiden en je kan genieten van een prachtig stukje GR-pad. 

Ontdek hieronder het programma voor december. 

• GR Vlaams-Brabant: Luswandeling vanuit Hingene op zo 19/12 

• GR Limburg: Winterwandeltocht in de Hoge Venen op zo 19/12 

• GR Antwerpen: Treinstapper Tielen-Herentals op zo 5/12, Treinstapper 

Melkouwen- Heist-op-den-Berg op zo 12/12 en Dagstapper vanuit Mechelen 

op zo 19/12 

Uitgebreide info vind je op onze online kalender. Tevens kan je je inschrijven op de 

verschillende provinciale mailinglijsten. 
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