
     

 

 

FIETS EN WANDELBEURS 2023 

 

 

 

Het is zover: eindelijk kunnen we nog 

eens genieten van de jaarlijkse Fiets en 

Wandelbeurs. Op 18 en 19 februari kan 

je terecht in Flanders Expo in Gent voor 

alle mogelijke inspiratie voor fiets- en 

wandeltochten. En natuurlijk zorgen wij 

zoals altijd voor een uitgebreide 

aanwezigheid van Grote Routepaden. 

Meer info over ons aanbod op de beurs 

krijg je zeker nog in de volgende 

nieuwsbrieven.  

 

  

 

Meer info  
 

 

 

ZOMERWEDSTRIJD OP WEG 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=1dc2848cde&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d1af3ef6e2&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d87b40c51d&e=3c4d2bb1be


 

 

De fotowedstrijd van ons magazine Op Weg ziet er dit jaar wat anders uit! Omdat foto’s 

kunnen spreken, maar omdat sprekende foto’s ook niet alles zeggen, zoeken wij deze keer 

foto’s met een verhaal.  

Je foto moet geen fotowedstrijd kunnen winnen, je tekst hoeft geen schrijfwedstrijd te 

winnen, maar de combinatie kan andere wandelaars of fietsers inspireren. Anekdotisch of 

bespiegelend, feitelijk of humoristisch, het kan allemaal. Zolang het maar om een 

authentieke beleving gaat.    

  

Deelnemen kan heel eenvoudig door een foto en een tekst (minimaal 200 woorden) te 

mailen naar opweg@groteroutepaden.be voor 15 oktober 2022. De winnaars worden 

bekendgemaakt in het decembernummer. Er zijn vier mooie prijzen te winnen!  

Meer info  
 

 

 

BIJZONDERE TOCHTEN: DE GRENZENTOCHT VAN JEF 

 

mailto:opweg@groteroutepaden.be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5a5e4d8239&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=63f9e3d0bd&e=3c4d2bb1be


 

 

Deze week vertrok Jef voor een bijzondere tocht die 

hem langs alle Belgische provinciegrenzen, de 

volledige Belgische grens en alle steden zal 

brengen. Met tochten tot 30 km per dag, 

overnachtingen via Welcome to my garden, en een 

korte pauze na elke provincie, zal hij ongeveer een 

jaar lang aan het stappen zijn en tot 8000 km op de 

teller hebben. Maar hij doet dat niet zomaar: zijn 

tocht staat in het teken van verbinding en hij wil 

ermee aandacht vragen voor mensen met een 

spierziekte (een aandoening waarmee hij zelf te 

kampen heeft), maar ook voor de wandelvrienden en 

Grote Routepaden. We wensen Jef heel veel succes 

en blijven zijn tocht van dichtbij volgen via zijn blog.   

 

Meer info  
 

 

 

ORGANISEER EEN ACTIVITEIT OP DE DAG VAN DE TRAGE 

WEG 

 

 

 

Op 15 en 16 oktober vindt De Dag van 

de Trage Weg plaats: hét moment om 

aandacht te vragen voor meer en betere 

trage wegen.  

Iedereen is welkom om dat weekend een 

activiteit op, langs, of over trage wegen te 

organiseren. Van een klassieke 

wandeltocht tot een avonturenparcours, 

van een zwerfvuilactie tot de opening van 

een nieuw pad: alle acties die mensen 

samenbrengen rond trage wegen zijn 

top.  Interesse? Meer info vind je op 

www.dagvandetrageweg.be 

   
 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=8c7b9d707f&e=3c4d2bb1be
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https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=44af462ba9&e=3c4d2bb1be


 

DE NIEUWE OP WEG VALT BINNENKORT IN DE BUS 

 

 

 

Met de vakantie voor de deur vind je in de nieuwe 

Op Weg nog heel wat last-minute inspiratie voor 

korte tochten dicht bij huis: wandelen op de Streek-

GR Hageland, een tocht door de Westhoek, fietsen 

in de Brabantse Kempen... Maar we trekken ook 

naar Frankrijk, Spanje en zelfs Afrika. Daarnaast ook 

aandacht voor andere aspecten van het wandelen. 

We zoemen in op de Stichting Onbegrensd Avontuur 

die avontuurlijke tochten organiseert voor mensen 

met en zonder lichamelijke beperkingen. Nog geen 

abonnement op Op Weg? Word dan snel lid van 

Grote Routepaden.   

 

Meer info  
 

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 

 

 

 

Het Trekvogelpad is het ‘langste natuurpad van Nederland’. 

Geen andere LAW verbindt zoveel vogelrijke natuurgebieden 

met elkaar. Van Bergen aan Zee voert de 414 km lange route 

door het midden van Nederland naar Enschede aan de Duitse 

grens. De editie is in 2022 helemaal herzien.  

Nog dichter bij huis stappen deze zomer? Al onze eigen gidsen 

over de GR-paden in Vlaanderen vind je verzameld in onze 

webshop! 

 

Bestel LAW 2 Trekvogelpad  
 

Bekijk onze eigen gidsen in de webshop  
 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a52513e244&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=accfcd91bb&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a4ba7fdba2&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=30bb9727aa&e=3c4d2bb1be


 

 

GR-ACTIVITEITENKALENDER  

Onze provinciale teams werken voor jou elke maand enkele mooie tochten tot in de 

puntjes uit. Je hoeft zelf niets voor te bereiden en kan genieten van een prachtig 

stukje GR-pad. Ontdek hier het programma voor juni. 

• GR Vlaams-Brabant: Zomerse boswandeling door het land van de Merode 

op 17/7 en Luswandeling door het 'Land van de Terrils' op 21/8 

• GR Antwerpen: dagstapper Berchem-Borsbeek-Berchem op 17/7, 

dagstapper Kalmthout 7/8 en dagstapper Lier-Koningshooikt-Lier op 21/8 

• GR Oost-Vlaanderen: vrij(e)dagwandeling Vinderhoute op 19/8 

• GR West-Vlaanderen: Groede, de unieke 'Waterdunen' en Breskens op 4/8, 

tocht door de heuvels van West- en Frans-Vlaanderen op 27/8 en de 

Kalkense Meersen op 1/9 

Uitgebreide info vind je in onze online kalender.  

 

NIEUW! Je kan nu ook op de hoogte blijven van de wandeltochten door je in te 

schrijven voor de nieuwsbrieven van onze provinciale teams. 

 

 

 

 

 Geniet van de buitenlucht! 

Berghen, het Belgische wandelschoenmerk 

 

Berghen is de referentie voor wandelschoenen voor jong en oud: 

Belgisch en gemaakt in Europa. Dankzij het complete gamma 

van heren-, dames- en kinderschoenen, en het aanbod van 

professionele labels (Vibram, Cordura, …) heeft dit merk een 

stevige marktpositie. Berghen biedt comfortabele, betaalbare, 

waterdichte en duurzame wandelschoenen aan voor alle 

ondergronden en garandeert onvergetelijke wandelingen zonder 

pijnlijke voeten. 

www.berghen.com 
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