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Beste wandelvrienden,

Alweer loopt het jaar ten einde. Het was een warme zomer en het schijnt een koude winter te
worden. Beide weersomstandigheden zijn niet optimaal voor de sportieve wandelaar. Maar laat
dat je niet van weerhouden: met goede voorzorgsmaatregelen (zonnehoed of wintermuts)
is het altijd fijn om buiten te zijn.

Engelstalige reisgidsen GR5
De Britse uitgever Circerone verzorgt Engelse routegidsen; ook over de
GR5. Dit jaar is het deel Hoek van Holland tot Schirmeck uitgebracht.
De Engelstalige wandelaar wordt een steeds grotere doelgroep in
Nederland en Frankrijk!
De kaartjes zijn goed, maar geven geen verwijzingen naar de tekst en
bijzonderheden onderweg (varianten, overnachtingsplekken, treinstations, enz.). Het boekje is zwaar en niet zo handzaam; de tekst
staat niet op dezelfde bladzijde als de kaartjes. De gidsen zijn wel in
verhouding goedkoop: je hebt veel kilometers voor weinig geld….
Ze zijn makkelijk te bestellen via bol.com.

Nederlandstalige GR5 boekjes van Mathie Hoenjet
De Nederlandstalige GR5-boekjes van Mathie Hoenjet zijn een
uitkomst nu Grote Routepaden uit Vlaanderen en de Waalse tegenhanger SGR hebben besloten om zich te concentreren op nieuwe
gidsen in hun eigen grondgebied. De duidelijke en handzame gidsjes
omvatten telkens een traject van circa twee weken. Deel 1 begint in
Maastricht en deel 6 eindigt in Nyon, aan het Meer van Genève.
De boekjes beschikken over gedetailleerde kaartjes in kleur met ingetekende GR5-route, hoogteprofielen, GPS-coördinaten en een Nederlandstalige routebeschrijving. Omdat Mathie met kleine oplagen werkt
lukt het hem om de gidsen up-to-date te houden.
Bestellen kan bij iedere reisboekspecialist, www.groteroutepaden.be
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”.

Website GR5-te-lijf herzien
Onze website is onlangs vernieuwd. Een belangrijke aanpassing is de uitbreiding en
vernieuwing van de overnachtingsadressen langs de GR5, met name in de Vogezen en de
Jura. Er zijn zes lijsten, die overeenkomen met de boekjes. Je kunt ze gratis downloaden.
Vertalingen voor de Vogezen en de Jura zijn niet meer te koop. Er zijn nu immers Nederlandstalige boekjes verkrijgbaar. Wel kun je nog steeds vertalingen bestellen voor de vier
Alpenboekjes.
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GR5-te-lijf-wandeling over het Maas-Niederrheinpad
Zaterdag 26 mei 2018 organiseerde Luc Mol een dagwandeling
van Venlo naar Reuver, een stuk van het Maas-Niederrheinpad.
Het weer was meer dan prachtig; het leek wel hoog zomer.
Het was een mooie wandeling door de uiterwaarden van de Maas
en er was een interessant bezoek aan het kloosterdorp Steyl.
Een geslaagde dag met een hoog reünie-gehalte maar ook met
leuke nieuwe ontmoetingen.
Het enthousiasme was dusdanig, dat er aanbod is om in het
voorjaar weer een wandeling te organiseren elders in het land.


Fotowedstrijd
De oplossing van de vorige prijsvraag is: Kuifje en
Kapitein Haddock. Dit komt voor in Kuifje “De
zaak Zonnebloem”. Het huis staat in Nyon aan de
Route du Saint-Cergue 114 vlak bij de GR5.
Meer informatie.
Er zijn slechts negen antwoorden binnengekomen,
waarvan er drie fout of onvolledig waren.
Martine Verstraelen is de gelukkige winnares.

Kloostertuin Steyl

Dit is de nieuwe vraag:
Waar vind je de grootste vrij toegankelijke
picknickplaats langs de GR5? Overdekt, een
prachtig uitzicht, meer dan 50 zitplaatsen
en een grote open haard.
Wil je kans maken op een wandelboekje
naar keuze, stuur dan voor 1 februari 2019
je oplossing naar info@degr5telijf.nl.

Ten slotte
We kregen voor alle bekenden de hartelijke groeten van onze
wandelvriend Hugo, die goede herinneringen ophaalde in de Elzas.
***
Wij wensen jullie mooie kerstdagen, een goed uiteinde
en de beste wensen voor een gezond 2019!
Marijke de Jong
Luc Mol

De kloostertuin in Steyl met GR5-wandelaars

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

