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Fiets- en Wandelbeurs Gent 
Ook dit jaar staan we weer op de Fiets- en Wandelbeurs in Gent op 2 en 3 februari.  
Deze beurs is zo leuk omdat hij kleinschalig is, helemaal geënt op fietsers en wandelaars en 
omdat hij vooral de kleine organisaties een kans geeft om zich te presenteren. 
Daarnaast is er ruimte voor informatiestands over pelgrimsroutes, Grote Routes etc, zijn er 
lezingen en workshops, een fiets- en een tandemparcours, een blotevoetenpad, lekkere 
hapjes en drankjes en nog veel meer. 
Tickets in de voorverkoop (via de website van de beurs) kosten €7, op de beursdag zelf €9 
en kinderen tot 15 jaar zijn gratis. 
 
Wil je meer weten over een bepaalde reis, advies, kennis maken of gewoon bijpraten, dan 
ben je welkom op onze stand in hal 3, nummer 3.D.31. (NB: we gaan niet naar Utrecht). 

  

Nieuwe reis: Kassandra 
Kassandra is een van de ‘vingers’ van het schiereiland Chalkidiki, in het noordoosten van 
Griekenland, zuid van Thessaloniki. Kassandra zelf is een eiland, want een natuurlijk 
zeekanaaltje met een brug erover scheidt het van het 
vasteland.  
Het eiland is vooral bekend als strandbestemming, maar er 
is zoveel meer te beleven! Vooral in voor- en najaar is het 
een heerlijke bestemming voor een actieve vakantie. 
 
Ons programma bestaat uit afwisselend 3 fietstochten en 3 
wandeltochten. De fietstochten zijn 40-63km lang, hoofdzakelijk over asfalt en soms over 
landwegen. De wandelingen zijn 15 tot 20km lang en voeren voornamelijk over landwegen 

http://www.fietsenwandelbeurs.be/index.php/nl/
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en soms paden; de langste wandeling (20km) kan worden ingekort tot 13½km. 
 
Al wandelend en fietsend verken je het hele eiland. Je komt langs fraaie rotsformaties 
(‘geomorfiès’), uitgestrekte stranden, poelen en binnenzeeën met waterschildpadden en 
vele vogels, en wandelt midden over het eiland met aan beide kanten zicht op zee.  
Vlakbij Kallithea bezoek je de opgraving van Zeus Ammon. Langs de kust o.a. bij Nea Fokea 
staan oude wachttorens. Onderweg zijn diverse charmante kerkjes en kapelletjes met een 
historie die teruggaat tot de Apostel Paulus. 
De fietstochten gaan meer door ‘de bewoonde wereld’ langs leuke dorpen waar het goed 
pauzeren is. 
 
Meer informatie: kijk bij reiscode MKAS219I. 
 

     

Tip tegen muggen en ander stekend gespuis 
Wie heeft er geen last van muggen en ander stekend ongedierte? Er zijn allerlei middeltjes 
in de handel, maar meestal nogal afschrikwekkend van geur ook voor jouzelf. Van een 
deelnemer kregen we de volgende tip: Skin so soft van Avon. Het schijnt zelfs bij de 
mariniers gebruikt te worden! We hebben het geprobeerd en inderdaad, het werkt en je 
huid wordt er nog zacht van ook. 

Leestip: Wandelmagazine en veters strikken 
Veters strikken leren we meestal al op de kleuterschool (wie heeft nog zijn ‘strikdiploma’??). 
Maar voor wandelaars zijn er allerlei punten om op te letten. Wij vonden goede tips op de 
website van Wandelmagazine: Veters strikken voor je 
wandeltocht.  
 
Wandelmagazine: Hét vertrekpunt voor iedere wandelaar 
Wandelmagazine is hét vertrekpunt voor iedere wandelaar. 
Van korte tot lange wandelingen, van pelgrimstochten tot 
klompenpaden en van wandelingen in eigen land tot elders in 
Europa. Wandelmagazine biedt inspiratie voor elke wandelaar 
op elk niveau. Je ontvangt 4 keer per jaar de mooiste 
wandelingen, inspirerende reportages en prachtige foto's 
thuis op de deurmat. 
1 jaar Wandelmagazine van €28,50 vanaf €16,95  

Eerdere nieuwsbrieven 
Voor wie eerdere nieuwsbrieven heeft gemist: hier kun je vorige nieuwsbrieven ophalen. 
 

https://www.annahiking.nl/5/hike/68/Reis-selecteren.html
https://www.wandelmagazine.nu/veters-strikken-voor-je-wandeltocht/
https://www.wandelmagazine.nu/veters-strikken-voor-je-wandeltocht/
https://www.wandelmagazine.nu/het-wandeltijdschrift/abonneren
https://www.annahiking.nl/nl/downloads#scrollto-7

