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De zomer komt eraan! Tenminste … dat hopen we van harte. Want af en toe lijkt het er flink op
dat de jaargetijden hun vertrouwde patroon aan het verliezen zijn. In ieder geval is er de
behoefte om weer lekker veel buiten te zijn - al dan niet met een fijne wandeling.
In deze nieuwsbrief weer wat tips en nieuwtjes als je over de GR5 op pad wil. Ook voor
mensen die het hele traject al eens bewandeld hebben, blijft de GR5 een aanrader. Een ander
jaargetijde en andere wandelrichting geven weer een nieuwe ervaring.

Update overnachtingslijsten "Slapen langs de GR5"
De overnachtingslijsten die op onze website staan worden veel gebruikt. Heel fijn dat er
wandelaars zijn die correcties en ervaringen doorgeven. Hartelijk dank hiervoor.
De zeven PDF-bestanden zijn onlangs bijgewerkt en gratis in te zien of te downloaden.
Kijk op www.deGR5telijf.nl.

Nieuwe GR5-routeboekjes voor Wallonië en Noord-Frankrijk
Cartograaf en wandelaar Mathie Hoenjet maakt alternatieve routeboekjes die corresponderen
met de wandelweken van Op Stoute Schoenen.
Ze zijn ook door anderen te gebruiken. Alleen zijn niet alle aangegeven overnachtingsplekken
voor individuele wandelaars toegankelijk.
De Nederlandstalige routegidsjes met ringband bevatten uitgebreide routebeschrijvingen,
kaartjes, hoogteprofielen, GPS-coördinaten en symbolen voor overnachtings- en
bevoorradingsplekken. Er is geen informatie over de omgeving opgenomen.
Het gaat voorlopig om de trajecten:
GR5 Ouren – Dudelange
Vanaf de Belgisch/Lux. grens tot de Lux./Franse grens
GR5 Dudelange – Salonnes
Dit boekje sluit ook aan op het Franstalige GR5-boekje “Mer du NordMéditerranée Wallonie et Luxembourg”
GR5 Salonnes – Ribeauvillé
De tweede helft van dit boekje vindt je ook in de officiële Franse Vogezengids
GR5 Ribeauvillé – St. Hippolyte.
Deze route vind je ook in de officiële Franse Vogezen- en Juragids.
De boekjes zijn te bestellen bij www.piedaterre.nl of www.dezwerver.nl en kosten € 15,-- per
stuk, exclusief verzendkosten.
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Fotowedstrijd.
De foto van de vorige wedstrijd is gemaakt in Marsal (Lotharingen).
Het is de Porte de France en huisvest momenteel een zoutmuseum.
Er werden 39 oplossingen ingestuurd. En op één na allemaal goed.
Leuk dat veel oplossingen vergezeld gingen van eigen foto’s of
herinneringen aan deze plek.
De prijs is gegaan naar Yvonne en Frans Manders. Ze kozen voor
de Belgische gids GR412 Sentier des Terrils (westelijk deel).

En dan hier de foto voor de nieuwe wedstrijd. We hebben
de moeilijkheidsgraad wat verhoogd! Je komt deze “kiosk”
tegen in de Vogezen. De GR5 loopt er dwars doorheen.
Hoe heet deze kiosk?
Stuur je antwoord voor 1 september 2016 naar
info@deGR5telijf.nl en win een wandelboekje naar keuze
van een Nederlandse, Belgische of Franse LAW.


Vindt de actuele en exacte locatie van je GR op internet
Als je precies wilt weten hoe een GR loopt, een locatie wilt opzoeken, wilt weten of er een
camping in de buurt is of iets dergelijks, kijk dan op http://www.geoportail.gouv.fr/accueil.
Klik op "topografie" en dan bij “suggestions” op "Carte (IGN)".
Vul op de zoekbalk een plaats in Frankrijk in en je krijgt een detailkaart incl. alle GR-routes
die in dat gebied liggen. Je kunt inzoomen tot ca. 1: 5.000! Handig als je bijvoorbeeld een
overnachtingsadres op straat én huisnummer wilt opzoeken (vul dan een straatnaam én de
plaats in). Campings, stations ("gare") en bezienswaardigheden staan allemaal duidelijk in
paars aangegeven.
Je kunt ook afdrukken maken. Klik op het afdruktekentje en daarna op de oranje balk.
Vervolgens op “Imprimer”.

Ten slotte
We wensen iedereen een fijne zomer met mooi wandelweer!
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.
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