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Datum
vrijdag 23 april

vrijdag 23 april

Begintijd
10.00

11.00

Titel presentatie
Wandelapps

Fietsroute van het jaar

Naam spreker
Christophe Deblaere

Naam presentatie zaal
Workshops

-

Workshops

Omschrijving presentatie
De LF-Zuiderzeeroute, LF-Kustroute, de Oranjefietsroute en een deel
van de Iron Curtain Trail dingen nog mee naar de trofee voor de
Fietsroute van het Jaar 2021. Nadat de jury haar eindoordeel heeft
gegeven, volgt een presentatie van de winnende route.

vrijdag 23 april

12.00

Wandelroute van het jaar

-

Workshops

vrijdag 23 april

13.30

Welcome to my Garden

Dries van Ransbeeck

Workshops

Nog vijf routes maken kans de eretitel ‘beste wandelroute van de
Benelux’ in de wacht te slepen. Welke route met de trofee aan de haal
gaat? Beleef het online mee en bekijk meteen ook de presentatie van
de winnende route.
Medeoprichter van Welcome To My Garden, met als missie om van het
trage reizen het nieuwe normaal te maken

Fietsroute uitstippelen in het binnenen buitenland
Pascal Brackman RouteYou

Workshops

Leer je eigen korte of meerdaagse fietstocht uit te stippelen in binnenof buitenland. Verrijk die tocht met allerlei gegevens die jij interessant
vindt. Stippel je route uit langs specifieke ovenachtingsplaatsen en
gebruik je route op papier, smartphone of GPS.

Guus Wesselink & Riet van
Laake

Workshops

vrijdag 23 april

14.30

zaterdag 24 april 10.00

zaterdag 24 april 11.00

zaterdag 24 april 12.00

Te voet pelgrimeren naar Rome

Navigeren op de fiets met Komoot

Gregory Lewyllie
Vakantiefietser

Kookworkshop: Italiaanse orecchiette
maken
Carlos Salento Bici Tour

Workshops

Mobile telefoons hebben een serieuze inhaalbeweging gemaakt als
navigatietoestel. De voornaamste reden is de veelheid aan applicaties.
Sinds enige tijd is er een nieuwe speler op de markt die met kop en
schouders er bovenuit steekt: Komoot. Deze handige applicatie blinkt uit
in veelzijdigheid en overzichtelijkheid. En er is meer. Er is een
betalende versie voor wereldreizigers, maar wie het avontuur liever
onder de kerktoren zoekt krijgt gratis en voor niks de navigatiekaart van
zijn eigen streek. Je maakt in een handomdraai routes die je
probleemloos kan delen met je fietsvrienden en je vindt er boordevol
inspiraties van gelijkgezinden om een perfecte fietsvakantie uit te
stippelen. Het gebruiksgemak zorgt ervoor dat je in een workshop van
een half uur er meteen mee aan de slag kan. Waar wacht je nog op?

Workshops

Cooking Class work shop in Live connection with Puglia, South of Italy.
Mamma Anna, from the bike&hike company Salento Bici Tour, will teach
you how to make "orecchiette al sugo", an hand made fresh pasta with
tomato sauce. in order to participate you have to be ready with (quantity
for two persons): a wooden tablet (or an alternative surface for working
the dough), 200gr of durum wheat flour, 100cl of water, half onion, olive
oil, 350gr of tomato sauce. Workshop length: 45 minutes. Suitable also
for beginners.
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zaterdag 24 april 13.00

Wandelroute uitstippelen in het
binnen- en buitenland

Pascal Brackman RouteYou

Workshops

Leer je eigen korte of meerdaagse wandeling uit te stippelen in binnenof buitenland. Verrijk die tocht met allerlei gegevens die jij interessant
vindt. Stippel je tocht uit langs specifieke ovenachtingsplaatsen en
gebruik je route op papier, smartphone of GPS.
Wie voor de eerste keer op fietsvakantie wil gaan zal vaak nog niet alle
spullen hebben, en weet misschien ook niet wat er allemaal nodig is, en
vooral, wat niet. Willem Jongman vertelt in het kort wat je kunt doen met
de fiets en de kampeeruitrusting die je misschien al hebt, en waar je op
moet letten als je toch wat moet kopen. Zijn advies is het een eerste
keer zoveel mogelijk met bestaande spullen te doen, totdat je weet wat
je echt wilt en wat je daarvoor echt nodig hebt. De rode draad zal zijn
dat alles makkelijker en fijner gaat als je het gewicht beperkt kunt
houden, en dat dat niet duur hoeft te zijn.

zaterdag 24 april 14.00

De eerste keer op fietsvakantie!

Willem Jongman

Workshops

zaterdag 24 april 14.30

Ins & Outs E-bikes

Testkees

Workshops

zaterdag 24 april 15.00

Wandel- en fietstochten naar
Compostela

Rik Waer Govaka & Pasar

Workshops

vrijdag 23 april
2021
vrijdag 23 april
2021
vrijdag 23 april
2021
vrijdag 23 april
2021

vrijdag 23 april
2021
vrijdag 23 april
2021

vrijdag 23 april
2021

10.30

Spoor van de Vrijheid

Roeland Janssen

Fietslezingen

11.00

Fietsen in de Provence

Govaka&Pasar

Fietslezingen

11.30

Fietsen in Duitsland van waterkant tot Ronny Van Hee
alpenrand
Vakantiefietser

12.30

13.00

Het Olavspad op twee wielen

Emo's reis naar Rome

Gea van Veen

Peter Molog

14.00

Katharen-Basken-fietsroute

Peter van Rossum

15.00

Met minimale fietservaring van Noord
naar Zuid Amerika fietsen?
Spinning South
SpinningSouth

groep onder de naam Vélopalise deze route. De inspanningen van de
reis, de weg zelf en de herinnering worden in beeld gebracht en
voorzien van achtergronden.

Fietslezingen

We verkennen Duitsland, het grootste fietsland van Europa in kilometer
s fietroutes. Letterlijk van de Waterkant tot de Alpenrand en de vele sta
djes en gevarieerde landschappen daartussen.

Fietslezingen

Fiets ruim zeshonderd kilometer in het spoor van middeleeuwse pelgrim
s van Oslo naar Trondheim en ontdek een Scandinavische camino: Het
Olavspad.

Fietslezingen

Een fietsreis naar Rome in het spoor van de 13e eeuwse abt Emo. De tocht begint in Noord-Groningen gaat via NoordFrankrijk, en de Franse Alpen naar Rome.
De lezing gaat in op de geschiedenis en geeft een impressie met foto’s
en hoogteprofielen van de tocht.

Fietslezingen

De KatharenBasken fietsroute is een route van Narbonne naar Biarritz, in ZuidFrankrijk ten noorden van de Pyreneeën.

Fietslezingen

We nemen je mee van Vancouver over de Rocky mountains helemaal
tot in het zuiderlijkste puntje van Zuid-Amerika. Met weinig fietservaring
en nooit gecampeerd tijdens de enkele eerdere fietsvakanties , kiezen
we toch niet de gemakkelijkste weg.
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2021
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vrijdag 23 april
2021
vrijdag 23 april
2021

vrijdag 23 april
2021

vrijdag 23 april
2021

vrijdag 23 april
2021

10.30

11.30

12.15

Wandelen in Zeeland

Stadse tochten: wandelen door de
'groene gangen' van de stad

Van Assisi naar Rome

Hans Corbijn

Rutger Burgers

Luc van Laere Govaka &
Pasar

Wandellezingen

De lezing a.d.h.v. Zeeuwse zwerftochten neemt je mee op de
(onverharde) paden van deze prachtige provincie. Zeeland: een delta
met overal water en veel verschillende gebieden met zijn eigen
karakter. Hoe leeft men hier met water, natuur, landbouw en historische
stadjes?

Wandellezingen

Aan de hand van een tweetal voorbeeldroutes laat Rutger zien hoe leuk
het is om een Stadse Tocht te wandelen. Op Wandelzoekpagina kun je
kiezen uit 63 Stadse Tochten. Laat je verrassen in je eigen stad of com
bineer de tocht met een stedentrip. Kijk op www.tragetochten.nl

Wandellezingen

Tijdens deze presentatie stel ik de begeleide wandelreis voor van Assisi
naar Rome, die plaatsvindt van 11 tot 22 september. Alle troeven,
hoogtepunten, dagprogramma en praktische info zullen aan bod komen,
dit als voorsmaakje van wat je verwachten mag.
Pelgrimstochten naar Santiago de Compostella zijn iedereen wel beken
d, deze horen thuis in een breder Europees pelgrims netwerk dat tot blo
ei kwam sinds het einde van de vorige eeuw. Vier belangrijke bestemmi
ngen worden besproken met informatie om zelf je keuze te maken.

12.30

West-Europese pelgrimswegen

Luc Gregoir

Wandellezingen

13.30

De voordelen van wandelen

Sven Ornelis

Wandellezingen

14.30

15.10

10.30

Wandellezingen

Recent werd de streekGR Dijleland in een nieuw kleedje gestoken. Niet enkel de topogids wer
d in 2020 herwerkt, ook het traject zelf kreeg een nieuw kleedje. Resulta
at is een route die ons laat kennismaken met het mooiste dat het voorm
alig hertogdom Brabant te bieden heeft.

Lysbeth Beels

Wandellezingen

Het Pad van de Vrijheid is een prachtige wandelroute van 155 km,
verdeeld in 13 etappes van ongeveer 15 km. Begin- en eindpunt van de
route is Hotel de Wereld in Wageningen. De wandelgids bevat veel
kaarten, informatie, foto's en teksten ter inspiratie.

Nellie Lenssen

Na in 2011 de Himalaya [ gedeeltelijk ] beklommen te hebben , kwam
de bodem van mijn geldbuidel in zicht . wat nu ?? Ik wilde graag een
actieve vakantie die niet te duur was . Dat werd de Groene Weg . Dat
beviel wel . Omdat ik niet meer de jongste was , besloot ik als eerste de
moeilijkere trajecten te doen : Jutland en Oslo-Kristiansand . Zo , dat
was HET ! Vandaar dat ik 6 jaren op rij gefietst heb door Noorwegen ,
Zweden en Finland . Vooral de mogelijkheid van kamperen in de natuur
Fiets- en wandellezingen verschafte me de ultieme vrijheid . Dat was en is mijn passie .

De streek-GR Dijleland - verassend
groen in het hart van Vlaams-Brabant Bart Biesemans

Pad van de vrijheid

Noordkaap route
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De wandelreis naar het Lake district stel ik hier voor, vie plaatsvind van
Eric van Goethem Govaka &
02 aug tot 08 aug 2021. De troeven, het hotel en het dagprogramma
Pasar
Fiets- en wandellezingen komen aan bod. Even proeven van wat deze reis te bieden heeft.

11.15

Wandelreis Lake District

11.30

Jacek Cieślewicz van
Wielkopolska Tourism
De beste fietsroutes van Groot-Polen Organisation

12.00

13.00

13.35

14.00

Wandelen en fietsen langs
buitengewone plekken in Wallonië

Wat de fiets ons leerde

Fietsen doorheen de Indische
Himalaya Deel 1

E-bikevakantie op de Lofoten

Wielkopolska – a region in western Poland – is a great place for active
vacation. Water sports, forest hiking, horse riding. And of course biking!
Where to start? Which trails are the best? What can we expect on the
Fiets- en wandellezingen trail? We will answer all those questions on our meeting.
Kristien Hansebout is verzot op Wallonië en de Ardennen. Tijdens deze
lezing vertelt ze over
de nieuwigheden op wandel- en fietsvlak. Voor haar nieuwste boek ging
ze op zoek naar
buitengewone plekken in Wallonië. Het werden er uiteindelijk 365, een
voor elke dag van het
jaar dus. In deze presentatie stelt ze originele wandelingen en
fietstochten voor langs
bijzondere plekken, verspreid over de verschillende provincies van
Wallonië.

Kristien Hansebout

Fiets- en wandellezingen

Zoe & Olivier, WeLeaf

In september 2016 vertrokken we voor onbepaalde tijd op reis, zonder
einddoel, zonder tijdslimiet en zonder ervaring. Als we de fiets niet
hadden genomen, was alles anders geweest. Ze werd onze grote
Fiets- en wandellezingen leermeester, die ons heel wat wijze lessen leerde.

Dirk Huyghe Vakantiefietser

Deel 1:
Deze foto- en videoreportage geeft je een levendig beeld van een fietstr
ip doorheen Kinnaur en Spiti in de staat Himachal Pradesh in het N. van
India nabij de Tibetaanse grens.
Het is een afwisseling van beelden van de majestueuze Himalaya, de b
Fiets- en wandellezingen ewoners en het fietsen zelf.

Daan Remijnse

In een week tijd fiets je over het verzonken gebergte 165 - 200 km van
Svolvær naar Moskenes en overnacht je in rorbuers en kleine hotels aa
n het water. Combineer fietsen met wandelingen, bezoek bezienswaardi
Fiets- en wandellezingen gheden of maak een kayaktocht in de fjorden.

vrijdag 23 april
2021

14.30

Wandelen en fietsen met GPS

Joost Verbeek

Ruim 15 jaar maakt Joost Verbeek gebruik van een gps toestel voor wa
ndelen en fietsen in bekend en onbekend gebied. Nadat hij gevraagd w
erd zijn kennis en ervaring in de eerste GPS WIJZER te beschrijven. Tij
Fiets- en wandellezingen dens deze gps lezing maak je kennis met de vele mogelijkheden.

vrijdag 23 april
2021

15.15

Limes-route

Henk Vriend

Limes fietsroute: Langs de noordgrens van het Romeinse rijk. Een belev
Fiets- en wandellezingen enis!
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zaterdag 24 april
2021
12.30

Dwars door de Balkan

Op de Fiets naar Rome

Naar Santiago In 7 reizen

zaterdag 24 april 13.15

Wandelreis Lanzarote

zaterdag 24 april
2021
13.30

de fietsroute van Reitsma naar
Rome vanuit Nederland

zaterdag 24 april 13:55

zaterdag 24 april
2021
14.30

Het ABC van de GPS

Midden Frankrijk Route

Gerrit Koelewijn

Fietslezingen

Henk Nijland

Frank Foulon

Luc Delodder Govaka &
Pasar

Paulien van Gijn

Johan Verlinden Govaka &
Pasar

Johan Groenewold

Fietslezingen

In deze lezing vertelt Henk Nijland over zijn ervaringen en ontmoetingen
en geeft tips voor onderweg. Hij bespreekt een aantal routes en laat hij
veel dia’s zien. ‘Ik heb geen vast verhaal. Ik vertel wat ik heb beleefd.
Niet de afstand is belangrijk, maar de mensen die je ontmoet. De leuke
en gekke dingen, blijven je het meest bij. Belangrijk is dat je het besluit
neemt en op pad gaat.

Fietslezingen

Santiago de Compostela zou op ieder verlanglijstje van de
langeafstandsfietser moeten staan. Vier historische wegen door
Frankrijk, een tiental andere in Spanje, je raakt er niet op uitgefietst. Ik
heb intussen 7 verschillende camino’s op de teller.

Fietslezingen

Tijdens deze lezing stel ik de begeleide wandelvakantie op Lanzarote
voor.
Wij planden deze vakantie in het najaar van 11 tot 18 november in de
hoop dat het coronavirus dan onder controle is. Als " wandelen ook
genieten mag zijn" moet je zeke deze lezing bekijken.

Fietslezingen

Paulien van Gijn neemt je mee naar Rome en laat weten dat ook als je
een beginnende lange-afstand-fietser bent zonder klimbenen Rome op
de fiets toch bereikbaar is!

Fietslezingen

Misschien heb je zelf al een gps aangeschaft, maar kan je er nog niet
goed mee werken? Misschien ga er er binnenkort één kopen of ben je
gewoon geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met navigatie met
gps en/of smartphone. Dan ben je zeker op het juiste adres!

Fietslezingen

De route gaat van Borde naar Genève of omgekeerd. vanaf Bordeaux e
erst een fietspad, dan langs de rivier de Dordogne. Een oversteek door
heuvels naar de Lot. Dan over het Centraal Massief. Na de Rhône richti
ng Jura en langs de Rhône naar Genève.
Deel 2:
Deze foto- en videoreportage geeft je een levendig beeld van een fietstr
ip doorheen Kinnaur en Spiti in de staat Himachal Pradesh in het N. van
India nabij de Tibetaanse grens.
Het is een afwisseling van beelden van de majestueuze Himalaya, de b
ewoners en het fietsen zelf.

zaterdag 24 april
2021
15.10

Fietsen doorheen de Indische
Himalaya Deel 2

Dirk Huyghe Vakantiefietser

Fietslezingen

zaterdag 24 april
10.30
2021

Wandelen langs de
Romeinse Rijksgrens
Van Katwijk naar Vechten,

Joost Vermeulen

Wandellezingen
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zaterdag 24 april
2021
12.30

zaterdag 24 april
2021
13.30

zaterdag 24 april
2021
14.15

zaterdag 24 april
2021
14.30

zaterdag 24 april
2021
10.30

zaterdag 24 april
11.30
2021

Wandellezingen

Kan jij ook kilometers lang wandelen tussen de bergen, langs het strand
, in de stad, doorheen rivieren; kortom ben jij een grote wandelliefhebbe
r? Laat je dan inspireren door de adembenemende wandelingen in And
alusië die aan bod komen in mijn presentatie.

Wandellezingen

een internationale GR die officieel start in het Franse Wissant en eindigt
in het Duitse Aken. De Vlaanderenroute vormt het grootste onderdeel
van deze GR en start in West-Vlaanderen bij de Kemmelberg om na
473 km te eindigen in Teuven in de Limburgse Voerstreek.

Wandellezingen

Franciscaanse voetreis voert je door Toscane, Umbrië en Lazio. In 34
etappes loop je van Florence, via Assisi naar Rome. Onderweg geniet
je van stevige klimmetjes, bossen, vergezichten, af en toe stenige
paden en vooral heel veel italiaanse cultuur.

Wandellezingen

Vier maanden vrij nemen om in je eentje de Via Francigena te lopen? W
aarom ga je een dergelijk avontuur aan? Wie en wat kom je tegen? De l
ezing is een persoonlijk verhaal, geïllustreerd met prachtige beelden va
n Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Italië.

Wandellezingen

Deze lezing stel ik de begeleide wandelreis naar Winterberg voor, die
plaatsvindt van 30/8 tot 3/9/2021. De troeven, hoogtepunten,
dagprogramma en praktische reisinfo komen aan bod. Ik geef je een
voorsmaakje van wat we tijdens deze reis allemaal zullen ontdekken.

Pelgrim met een knipoog - Dóór Italië
naar Jeruzalem
Herman Cole

Wandellezingen

Reisauteur en taalanimator Italiaans Herman Cole vertelt hoe hij de reis
dagboeken uit 1780 van pelgrim Marinus Geubels ontdekte. Meer dan d
rie jaar rondtrekken, over een afstand van meer dan vijfduizend kilomet
er. Waarom wou Cole daar een vrije hertaling van publiceren?

Fietsrondje Groningen

Bert Sitters

Wielkopolska – a region in western Poland – is a great place for active v
acation. Water sports, forest hiking, horse riding. And of course biking!
Where to start? Which trails are the best? What can we expect on the tr
Fiets- en wandellezingen ail? We will answer all those questions on our meeting.

Is wereldfietsen eng?

Frank en Jacinta, Spinning
South

Terug in Europa, na ons Noord naar Zuid Amerika 28.000 km
fietsavontuur, is de meest gestelde vraag: was het niet onzettend eng?
Fiets- en wandellezingen Wil jij weten of het eng was?

Wandelen in Andalusië

GR128 Vlaanderenroute

Silvie Somers Bij
Landgenoten

Hilde Bongers

Te voet door het land van Franciscus
van Assisi
Cor Kuijvenhoven

Via Francigena: te voet vanuit
Canterbury naar Rome

Wandelreis Winterberg

Everdiene Geerling

Julien Delarbre,
Govaka&Pasar
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Fietsbepakking : mogelijkheden en
suggesties

Dirk Huyghe Vakantiefietser

Een kort en bevattelijk introductiefilmpje met allerlei suggesties i.v.m. fie
tsbepakking.
Hoe pak je dat allemaal aan : wat neem je mee op fietstrekking, wat laat
je thuis ... En welke soort tassen ?
Fiets- en wandellezingen Hoe maak je een goede keuze tussen de verschillende opties.

zaterdag 24 april
12.30
2021

Peterlien en Marjan, NoordHollandpad en
Wandelen langs de mooiste plekken Wandelnetwerk Noordvan Noord-Holland
Holland

In de lezing gaan we je meenemen langs de mooiste plekken van
Noord-Holland om een of meerdere dagen te wandelen in de meest
veelzijdige provincie van Nederland. Met het Wandelnetwerk NoordHolland én het Noord-Hollandpad heb je voldoende mogelijkheden om
korte ommetjes, langere wandelingen of een aantal etappes van een
langeafstandswandeling te gaan lopen.
We vertellen je meer hoe je een wandeling of een ommetje kan maken,
hoe je gebruik kan maken van de keuzepunten, de app en wat je kan
Fiets- en wandellezingen verwachten op de 16 etappes van het Noord-Hollandpad.

zaterdag 24 april
2021
13.30

Fietsvakantie met kinderen van
Bamberg tot Grado

Hendrik Van Hemelryck
Vakantiefietser

ueste naar de perfecte aperitivo en de lekkerste pizza (bambino),
fietsten we langs een rustige, oogstrelende en kindvriendelijke route
Fiets- en wandellezingen door de Alpen van Duitsland (Bamberg) naar Italie (Grado).

Tina Sauwens en Bernadet
Wehenkel

Vorige zomer bewandelden ze de 130 km lange lus van de StreekGR Haspengouw.
Tijdens deze lezing, op uitnodiging van Grote Routepaden vzw, vertelle
n ze jou over wat hen verraste onderweg. Ze geven je ook tips mee, voo
Fiets- en wandellezingen r als je graag in hun voetsporen treden wilt.

Wobien Doyer

Clemens Sweerman maakte een Van Gogh fietsgids naar Auvers-surOise en Parijs. Een bijzondere fiets-kunst gids waarin citaten uit de
brieven en afbeeldingen van het werk van van Gogh toelichting geven
Fiets- en wandellezingen over wat er onderweg te zien is.

Annemie Verlinde
Vakantiefietser

Frankenland heeft cultuursteden als Würzburg, Bamberg, Bayreuth,
Nürnberg en Rothenburg. De Main en de Tauber vormen de rode draad
om landschappen en stedenschoon aan elkaar te verbinden in
Fiets- en wandellezingen september 2020

zaterdag 24 april
2021
14.00

zaterdag 24 april
2021
14.30

zaterdag 24 april
2021
15.10

Streek GR Haspengouw

Van Gogh route

Fraai Frankenland op de fiets
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