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NIEUWSBRIEF 

Beste wandelvrienden,         

Het is lente: de bollen komen boven de grond, de struiken  en bomen lopen uit, de vogels 

fluiten dat het een lust is, kortom heerlijk weer om er weer op uit te gaan. Verderop in deze 

nieuwsbrief bieden we je een mogelijkheid om weer een keer met Luc Mol op pad te gaan.  

4 april 2018 

 Wandelmaatje gezocht 

Maria Harperink, een fitte vijftiger uit Brabant met veel 

wandelervaring, heeft met haar zoon de GR5 tot het 

Meer van Genève gelopen. Nu zoekt ze een wandel-

maatje om de GR5 te vervolgen. Interesse? Stuur dan 

een mailtje naar info@deGR5telijf en we sturen je 

mailtje door naar Maria. 

 Nieuwe route GR5 Noord-Frankrijk 

Luc en Angela Mol hebben de paasdagen gebruikt om de verlegde GR5 tussen Remerschen 

(Schengen) en Metz te verkennen. Hier een paar van hun tips: 

 Let op dat je in Sierck-les-Bains of verderop niet de GR5f 

gaat volgen. De GR5f volgt namelijk de loop van de Moesel van 

de Franse grens tot de Ballon d’Alsace. De GR5 komt ook bij de 

Ballon, maar met een grote en hele mooie omweg.  

 Het nieuwe GR5- tracé maakt deel uit van de Jacobsroute  

Trier – le Puy. Je volgt dus ook de schelpjes; onderweg zijn  

af en toe “jacobalia” te zien. 

 Als je binnenkort door Noord-Frankrijk gaat lopen, down-

load dan het bijgewerkte deel C van Slapen langs de GR5. 

 Als je van plan bent om deels via de GR5 naar Rome te 

lopen, kijk dan op http://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/

wandelen/wandelroutes-naar-rome/gr5/#Deeltrajecten voor 

uitgebreide informatie over de aanlooproute via de GR5. 

Nog 2200 km te gaan naar  
Santiago 

Zonder verkeersdrukte dwars door Metz via de vestingwerken en langs de gekanaliseerde Moesel  

De glas-in-loodramen van Marc Chagall in 

de kathedraal in Metz 

http://www.degr5telijf.nl/images/2018-04/slapen-langs-de-gr5---c.-sierck-les-b.---vic-sur-s.-april-2018_1.pdf
http://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/wandelen/wandelroutes-naar-rome/gr5/#Deeltrajecten
http://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/wandelen/wandelroutes-naar-rome/gr5/#Deeltrajecten
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26 mei wordt hier de Maas overgestoken naar kloosterdorp Steyl 

 GR5-te-lijf-wandeling over het Maas-Niederrheinpad 

Zaterdag 26 mei 2018 organiseert Luc Mol een dagwandeling van Venlo naar Reuver, een 

stuk van het Maas-Niederrheinpad. Het eerste deel van de wandeling loopt door de uiter-

waarden van de Maas. In Steyl steken we met de veerpont over.  

In dit kloosterdorp is de lunchpauze.   

Je krijgt de gelegenheid om de tuinen en grotten 

te bezoeken en de eeuwigdurende aanbidding 

van de roze zusters te aanschouwen. Na de  

pauze lopen we verder naar NS-station Reuver.  

 

De wandeling begint om 10.00 uur bij de trap-

pen van het NS-station in Venlo. Kom je met de 

auto, dan is het handig om de auto (gratis) in 

Reuver te parkeren en met de trein naar Venlo 

te reizen. De afstand, inclusief het rondje Steyl, 

bedraagt 17 km. 

Iedereen die mee wilt lopen is welkom. Graag wel even aanmelden via info@deGR5telijf.nl  

 Ten slotte 

Veel plezier op al jullie wandelingen en tot ziens op zaterdag 26 mei?! 

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.  

 Fotowedstrijd 

De fotowedstrijd uit de vorige Nieuwsbrief leverde 23 oplossingen op.  

Het bedoelde huis van de ´vader van Europa´ 

staat in Scy-Chazelles. Hier woonde Robert 

Schuman. Als minister van Buitenlandse  

Zaken was hij betrokken bij de EGKS, de voorlo-

per van de Europese Gemeenschap. Schuman 

wordt nog altijd gezien als een van de stichters 

van Europa. Ineke van Surksum kwam als win-

naar uit de hoge hoed en heeft gekozen voor 

het wandelboek “de Roomse pelgrim”. 

 

Dit is de nieuwe vraag: Welke stripfiguren  

bezochten Nyon aan het meer van Genève en 

logeerden daar in dit huis vlak bij de GR5? 

Wil je kans maken op een wandelboekje naar 

keuze, stuur dan voor 1 mei 2018 je oplossing naar info@degr5telijf.nl. 

Kloostertuin Steyl 

mailto:info@deGR5telijf.nl
mailto:info@degr5telijf.nl

