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NIEUWSBRIEF
Beste wandelvrienden,

20 december 2017

De winter heeft inmiddels zijn intrede gedaan. Wandelen in de sneeuw is altijd bijzonder en
zeker als dat in eigen land kan. Het levert in ieder geval mooie plaatjes op. Aan het einde van
dit jaar ook weer een nieuwsbrief met de laatste wetenswaardigheden en een fotowedstrijd.

Nederlandstalige serie GR5-boekjes compleet
Met de uitgave van het boekje GR5 Ardennen is het weer mogelijk om vanaf Maastricht met
recente informatie richting Nice te lopen. De serie Nederlandstalige boekjes is
uitgebracht door Mathie Hoenjet, “de Wandelende Cartograaf”.


GR5 Ardennen van Maastricht tot Ouren (Belgisch/Luxemburgse grens)



GR5 Luxemburg van Ouren tot Sierck-les-Bains (net over de Franse grens)



GR5 Lotharingen van Sierck-les-Bains naar Vic-sur-Seille



GR5 Vogezen-Noord van Vic-sur-Seille naar Ribeauvillé



GR5 Vogezen-Zuid van Ribeauvillé naar Saint-Hippolyte



GR5 Jura van Saint-Hippolyte naar Nyon (Meer van Genève)

Routebeschrijving en kaart (duidelijke OpenStreetMap-kaartjes met ingetekende GR5-route en
herkenningspunten) staan op één bladzijde. De boekjes bevatten GPS-coördinaten, hoogteprofielen en waar nodig alternatieve routes naar bijv. openbaar vervoer en kampeerterreinen.
Er staan enkele foto’s in het boekje, maar er is geen achtergrondinformatie opgenomen.
Bestellen kan bij www.dezwerver.nl, www.piedaterre.nl of rechtstreeks bij Mathie Hoenjet:
m.hoenjet@home.nl. Overnachtingsadressen bij gebruik van deze boekjes vind je op onze
website onder “slapen langs de GR5”.

Fotowedstrijd
De opgave in de vorige nieuwsbrief was blijkbaar
moeilijk. De “man te paard” staat op de top van de
Ballon d’Alsace. Slechts twee mensen wisten hem te
plaatsen. Gerard Spoelstra is de gelukkige
winnaar. Als prijs koos hij voor de nieuwe wandelgids Elfstedenpad.
De nieuwe foto laat het huis zien van de “Vader van
Europa”, dat aan de GR5 ligt. Hoe heet deze man en
in welke plaats in Lotharingen staat zijn huis, waar
hij tot zijn overlijden in 1963 woonde?

Wil je kans maken op een wandelboekje naar
keuze, stuur dan voor 1 februari 2018 je oplossing op de twee vragen naar info@degr5telijf.nl.

www.deGR5telijf.nl



Belangrijke routewijziging GR5
De GR5 gaat Luxemburg voortaan
verlaten via de grensovergang Moezelbrug in Schengen.
Na 1 km over Duits grondgebied steek je
al de Franse grens over. Via Sierck-lesBains, Kédange, Vigy en het centrum
van Metz kom je bij Scy-Chezelles weer
op de oude GR5-route terecht.
De nieuwe route is 50 km korter!
Waarschuwing: de markering op de
oude GR5 wordt niet meer onderhouden
en op enkele plaatsen hebben boeren
het pad al omgeploegd.

In de boekjes GR5 Luxemburg en GR5
Lotharingen van Mathie Hoenjet is de
routewijziging al opgenomen. De lijsten
van Slapen langs de GR5 zijn aan het
nieuwe traject aangepast en vrij te
downloaden op www.deGR5telijf.nl.

Hans en Arno hebben Nice bereikt
Hans van den Broek en Arno Dickens waren trots als een pauw toen
ze op 26 juli in de Middellandse Zee bij Nice hun voeten konden
afkoelen. 10 jaar hebben ze over de GR5 gedaan. Proficiat!

Route GR5 ENCI-groeve weer geopend
In juni moesten de beheerders van het ENCI-groeve de beslissing
nemen om het terrein te sluiten. De overweldigende toestroom van
bezoekers was niet meer beheersbaar Inmiddels zijn er maatregelen
getroffen en aanpassingen aangebracht. Het gebied is nu weer
geopend voor wandelaars: een bijzonder stukje route van de GR5.

Ten slotte
We wensen al onze vrienden en bekenden fijne kerstdagen en een goed uiteinde.
De allerbeste wensen voor een gezond en gelukkig 2018!
Het bestuur van de stichting de GR5 te lijf
Marijke de Jong
Luc Mol

GR5 in de Alpen tussen Plan du Lac en L’Arpont

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

