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Het uitkijkpunt bij de Enci-groeve met deelnemers GR5-wandeling

Beste wandelvrienden,

21 juni 2017

De zomer is volop begonnen. Veel van onze nieuwsbrieflezers hebben de meivakantie gebruikt
om weer een etappe van de GR5 te lopen; anderen zijn volop bezig met plannen van hun
wandelingen in de zomermaanden. Op onze website vind je tips, in deze nieuwsbrief de
laatste wetenswaardigheden en natuurlijk de fotowedstrijd.

GR5 door aardverschuiving getroffen
Het eerste deel van de Alpen - in de buurt van Reyvroz - is op 16 maart door een
aardverschuiving getroffen. Een stuk van de GR5 is daardoor enkele maanden onbegaanbaar
en afgesloten geweest.
Hier lees je er meer over: http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/hautesavoie/affaissement-terrain-spectaculaire-reyvroz-haute-savoie-1232171.html.
Intussen is er een alternatieve route voor de GR5-wandelaars gevonden.
Zie de rode stippellijn op het kaartje.


Updates van ‘Slapen langs de GR5’
Op onze website www.deGR5telijf.nl vind je onder ‘Slapen langs de GR5’ een overzicht van
overnachtingsmogelijkheden van Maastricht tot Fesches-le-Châtel.
Lijst 1 (Maastricht – Spa) en lijst 4 (Gilsdorf – Rumelange) zijn daarvan vernieuwd.
Er is een nieuwe lijst aan toegevoegd: nr 8 (Nommay / Fesches-le-Châtel tot Nyon). Hier
gaat het om een aanvulling op de gegevens uit het boekje.
Je kunt de lijsten gratis downloaden.

www.deGR5telijf.nl


Fotowedstrijd
De oplossing van nieuwbrief 24 is Scherpenheuvel,
het bekendste bedevaartsoord van Vlaanderen.
In de Onze-Lieve-Vrouwe basiliek wordt een klein
houten beeldje van Maria vereerd, waaraan
wonderdadige krachten worden toegeschreven.
Winnares is Betty Jans uit Rotterdam.
Wil je kans maken op een wandelboekje naar keuze, stuur dan voor
1 augustus 2017 je oplossing op de vraag waar dit standbeeld staat,
naar info@degr5telijf.nl.

Nieuwe routeboekjes van de wandelende cartograaf
Cartograaf Mathie Hoenjet geeft Nederlandstalige GR5-routeboekjes uit met plattegronden,
hoogtelijnen en beschrijvingen. Hij heeft de GR5 van Ouren tot Nyon in kaart gebracht in
vijf boekjes. Het zesde boekje van Maastricht naar Ouren is in bewerking en zal pas na de
zomer verschijnen. De boekjes zijn verkrijgbaar bij de Zwerver en Pied à Terre of
rechtstreeks bij Mathie via m.hoenjet@home.nl te bestellen.


Nieuwe route GR5 door ENCI-groeve gesloten

De pas geopende ENCI-groeve bij Maastricht, waar zich nu ook het nieuwe eindpunt van het
Pieterpad bevindt, is alweer gesloten. Er was een onverwachte, overweldigende belangstelling, die soms ook verkeerd uitpakte: bekladdingen, rotsspringen, verkeerd strandbadgebruik, vernielingen aan graafwerktuigen. Dit heeft geleid tot het besluit om de groeve niet
meer open te stellen. Wil je over de GR5 naar het zuiden, volg dan nog de oude route.
Ook de 22 wandelaars die 17 juni met Luc Mol op pad gingen
over de vernieuwde GR5 werden helaas ook de dupe van de
afsluiting. Desalniettemin was het een bijzonder geslaagde
wandeldag met prachtig weer, een mooie route
en goed gezelschap.
Een kleine GR5-te-lijf reünie op 17 juni

Ten slotte
Heb je zelf nieuws over de GR5 dat je graag wilt delen met
andere wandelaars? Laat het ons weten, dan kunnen wij het in onze nieuwsbrief vermelden.
We wensen je een mooie 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.

GR5 in de Alpen tussen L’Arpont en Plan Sec

