
     

 

Ook in 2022 willen we je graag maandelijks op de hoogte 

houden van het laatste wandel- en fietsnieuws, speciale 

aanbiedingen, spiksplinternieuwe topogidsen, activiteiten 

en zoveel meer. Veel leesplezier! 

 

 

  

 

 

GEEF EEN ABONNEMENT CADEAU 

 

 

Januari = feestmaand! Zoek je nog een leuk geschenk 

voor je fiets- of wandelgekke familie en vrienden? Geef 

dan een abonnement op het magazine Op Weg en 

inspireer hen met een heuse portie wandel- en fietstips. 

Bovendien genieten ze een jaar lang van alle voordelen 

van het GR-lidmaatschap.  
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Onze eindejaarsactie loopt nog tot 15 januari 2022. Je 

krijgt €5 korting en betaalt dus tijdelijk slechts €30!   
 

Meer info  
 

  

 

BOEKEN EN KAARTEN DIE SCOORDEN IN 2021 

   

Dat onze Treinstappers vlotjes de deur uitgingen in 2021, dat zal je niet verbazen. 

De fictieserie over de GR 5 en de reeks van Arnout Hauben op de GR 129 gaven de 

verkoop van de gelijknamige wandelgidsen dan weer een enorme boost. 

 

Maar ook andere topogidsen vulden massaal jullie persoonlijke reisbibliotheek aan. 

Op het podium voor best verkochte Vlaamse GR-gidsen stonden: 

1. GR 5A Wandelronde van Vlaanderen (goud) 

2. Streek-GR Hageland (zilver) 

3. GR 128 Vlaanderenroute (brons). 

Ook papieren kaarten bleven het anno 2021 goed doen. De GR-overzichtskaart – 

verschenen in december – kaapte meteen de hoofdprijs weg, gevolgd door deze 

drie langeafstandswandelkaarten: 

1. GR Luxemburg, Gaume en Ardennen 

2. GR Limburg, Hoge Venen en Ardennen 

3. GR West-Vlaanderen en Pas de Calais. 

Voor de fietsers stak onze eigen Grensroute er met kop en schouder bovenuit, 

gevolgd door nummer 1 en 2 van de Alta Via langeafstandsfietskaarten: West- en 

Oost-Vlaanderen en Antwerpen – Limburg – Vlaams-Brabant – Brussel. 

 

 

Naar de webshop  
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Volg de GR 5 door de Vogezen 

 

Niet al te ver van huis kan je een korte, pittige trektocht maken door de hoogste 

regionen van de Vogezen. Tussen de klingelende koeien en almboerderijen waan je 

je soms in de Alpen. Dit gebied is bekend om de Ballons, de kale, ronde bergtoppen, 

en de Chaumes, de hoge bergweides. Deze 5-daagse tocht maak je met SNP 

Natuurreizen. Te verlengen met een extra dag of te combineren met een 

wandelvakantie door de wijngaarden van de Elzas. 

 

>> Bekijk deze 5-daagse trektocht  

 

 

FIETS EN WANDELBEURS AFGELAST 

 

 

 

Het coronavirus gooit de plannen voor de Fiets en 

Wandelbeurs 2022 overhoop. Gezien de 

omstandigheden hebben de organisatoren beslist om de 

beurs te annuleren. 

 

Uiteraard vinden we dat bijzonder spijtig, maar laat dit 

jullie dromen om eropuit te trekken en al wandelend en 

fietsend nieuwe streken te ontdekken niet dwarsbomen!  
 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=7cf224d384&e=3c4d2bb1be
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GR-KORTING BIJ BUITENSPORTZAKEN 

 

 

Wist je dat je bij heel wat buitensportzaken korting krijgt als GR-lid? Op vertoon van het 

magazine Op Weg word je als lid extra verwend. Bij onderstaande outdoorwinkels koop je 

lokaal, krijg je gratis advies en kan je terecht voor alle wandelbenodigdheden.  

 

 

 

BESCHERM DE GR 129 IN BEERNEM MET JE GETUIGENIS 

 

In Beernem maakt de GR 129 gebruik van een wandelpad in de wijk Gevaerts-

Noord waartoe de toegang momenteel onzeker is. Op vraag van Grote Routepaden 

overweegt de gemeenteraad nu om deze trage weg te erkennen als gemeenteweg.  

De gemeenteraad bestudeert hiervoor niet enkel kaarten en historische documenten die 

aantonen dat het pad al minstens 30 jaar gebruikt wordt, maar verzamelt ook 

getuigenissen van wandelaars. Hoe meer getuigenissen, hoe sterker de zaak! 

Heb jij de GR 129 gewandeld en kan je getuigen dat het pad al lang in gebruik is? Bezorg 

dan voor 10 januari jouw getuigenis! Het ingevulde formulier, eventueel vergezeld van 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=cf4dafa582&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=6581ef4085&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5f0ddbcf3e&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=e9223771f9&e=3c4d2bb1be


 

foto’s of andere stukken die je getuigenis kunnen staven, mail je 

naar mobiliteit@beernem.be. 

 

  

 

GR-ACTIVITEITENKALENDER  

Ook in 2022 kan je deelnemen aan onze georganiseerde tochten, uiteraard met 

respect voor de geldende 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 Kessel op zo 16/01 

• GR Limburg: Verrassende wandeling in het Nationaal Park Hoge 

Kempen op zo 09/01 

• GR Antwerpen: Dagstapper Diest op zo 09/01 

• GR Oost-Vlaanderen: Luswandeling vanuit Denderleeuw op vrij 21/01 

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

verschillende provinciale mailinglijsten. 
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