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Beste wandelvrienden,                                     16 januari 2016 

 

We wensen al onze GR5-vrienden - al is het wat laat – een goed en gezond 2016 met 

veel wandelplezier. 

 

2016 is begonnen. Het wordt een bijzonder jaar; dat kunnen we al aan het weer 

merken. De eerste dagen leken zomers: stralende zon en een nieuwjaarsduik in 

zeewater van 8 graden. Een paar dagen later werd er in het noorden van het land 

geschaatst, en nu klettert de regen tegen de ruiten. Wie aan het wandelen gaat, kan 

gekraagde aardsterren en peperbussen zien, bloeiend speenkruid en narcissen die de 

kop op steken.   

 

Voor de GR5-te-lijf wordt het echt het eerste jaar dat we (nog?) geen wandel-

bijeenkomst op het programma hebben staan. Wel gaan we vol enthousiasme door 

met het informeren over de GR5 met onze website, de nieuwsbrief en op verzoek 

met advies op maat via info@degr5telijf.nl. 

 

 Overnachtingslijsten "Slapen langs de GR5" 

De lijsten met overnachtingsadressen langs de GR5 op onze website zijn vernieuwd. 

Je vind er niet alleen adres- en contactgegevens, maar ook prijzen, ligging en het 

jaar waarin de laatste wijzigingen zijn aangebracht. Het is handig om te weten dat er 

ook routewijzigingen, busverbindingen, alternatieve routes en vervallen 

overnachtingsplaatsen zijn opgenomen. 

We doen er veel wandelaars een plezier mee, zo blijkt uit het aantal malen dat het 

wordt bekeken en gedownload. We stellen het enorm op prijs als we op de hoogte te 

gehouden worden van de actuele situatie, veranderingen en nieuwe adressen die 

gebruikers van de lijsten onderweg tegenkomen. 

 

 

 

 Fotowedstrijd 

In welke plaats loopt de GR5 

onder dit gebouw door? 

Stuur je oplossing vóór 1 maart 

2016 naar info@deGR5telijf.nl en 

win een wandelboekje naar 

keuze: een Nederlandse LAW of 

een Franstalig GR5-boekje (vanaf 

de Vogezen). 

 

NIEUWSBRIEF 
28 december 2015: het speenkruid is er al! 

file:///C:/Users/Prive/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZIMMI18I/info@degr5telijf.nl
mailto:info@deGR5telijf.nl
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 GR5 op Facebook 

Op Facebook is er een GR5-groep, waar je voor kunt aanmelden. Leuk als je een 

actieve GR5-loper bent of bent geweest. Er worden foto’s en tips op gedeeld door de 

deelnemers. Als je een facebook-account heb vind je de groep door te zoeken op 

GR5.  

 

 Twee nieuwe gîtes d’étape, net ten zuiden van het meer van Genève 

Goed nieuws voor wandelaars die aan de Alpen gaan beginnen. Op dit stuk, waar 

maar weinig overnachtingsmogelijkheden zijn, zijn er twee gunstig gelegen gîtes 

d'étape bijgekomen. 

Op de route vanaf Thonon-les-Bains (bladzijde 35) een gemeentelijke gîte d'étape in 

Vinzier (74500); 16 plaatsen, keuken ter beschikking, open van 1 juni t/m 15 

september; tel. 06 83037785;  Mme Chapuis  mairie@vinzier.com). 

En op de route vanaf St. Gingolph (bladzijde 43) een gemeentelijke gîte d'étape "Le 

Closet" in Novel (74500); 12 plaatsen in slaapzaal + 6 kamers, restaurant, 

levensmiddelen, hele jaar open; tel. 06 36635511 of 04 50709256  Mairie Chef-

lieu secretariat@commune-novel.com). 

 

  Eindpunt bereikt 

Jos en Annie Wilmer hebben hun einddoel bereikt. 

Op 17 augustus 2015 kwamen ze aan in Menton. 

Een geweldige prestatie! 

 

 Wie heeft het boekje GR5 Luxemburg- 

           Lotharingen te leen of te koop? 

Er bereiken ons met grote regelmaat vragen of wij 

het (uitverkochte) Nederlandstalig GR5-boekje dat 

van Diekirch naar Schirmeck loopt te koop hebben. 

Hetzelfde geldt voor het boekje van Maastricht naar 

Diekirch. 

De stichting wil wel bemiddelen tussen vraag en 

aanbod. Dus graag een mailtje naar 

info@deGR5telijf.nl als je iets hebt aan te bieden. 

Je doet GR5-lopers er een enorm plezier mee. 

 

 Ten slotte 

Doe rustig aan en geniet van de zomer. 

 

Hartelijke groeten, 

Het bestuur van de stichting de GR5 te lijf 
Marijke de Jong 
Luc Mol 

 
Stel je geen prijs op deze nieuwsbrief, laat het via info@degr5telijf.nl even weten.  

 

de tweede Alpendag, in de buurt van Vinzier 
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