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Beste wandelvrienden,

Het is weer voorjaar. Velen van ons zijn alweer bezig met het voorbereiden van mooie
wandelingen in de zomer: een goede planning, reserveren van overnachtingsadressen, zorgen
voor een goede uitrusting en zorgen voor een goede conditie. Veel plezier daarmee!

Overnachtingsnieuws langs de GR5 tussen Meer van Genève en de Vanoise
Na een complete renovatie is Refuge de Bise
(boekje, bij punt 36) heropend. De gîte heeft
een website www.refugedebise.com, waarop
je alle informatie vindt. Avondmaaltijd alleen
na reservering. Er vlakbij is overigens ook een
restaurant: les Cabrettes.
De refuge op de Col de Bassachaux
(punt 52) is gesloten; het café blijft open.
De chambres d’hôtes in le Champel (punt 104) zijn gesloten.

De GR-te lijf stopt met vertalingen van de Franse routeboekje
De door de-GR5-te-lijf verzorgde vertalingen zijn niet meer verkrijgbaar. Er is de laatste
jaren steeds minder vraag naar. Het is te duur geworden om voor de enkele exemplaren,
die er nog verkocht worden, de vertalingen up-to-date te houden en af te drukken.


Via de GR5 naar Rome
De vereniging “Pelgrimswegen naar
Rome” besteedt op haar vernieuwde website www.pelgrimswegen.nl veel aandacht
aan de GR5 als aanlooproute naar Rome.
Hier vind je daarover alle informatie.
Op het kaartje zie je in lichtgroen de GR5.
De paarse lijn geeft de Via Francigena (de
weg der Franken) aan. Deze route wordt
door Rome-gangers steeds vaker gevolgd
en leidt van Canterbury naar Rome. Hij is
voor het eerst beschreven door de Engelse
aartsbisschop Sigiric in het jaar 990.
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Fotowedstrijd

Oplossing vorige keer
De grootste vrij toegankelijke picknickplaats langs
de GR5 vind je niet zo ver van de Nederlandse grens,
een paar kilometer voor je het plaatsje Visé bereikt
(tussen punt 4 en 5, Hauts de Froidmont).
De prijs gaat naar Vera Helmes.
Dit is de nieuwe vraag:

Op de hoogste punt van de Vogezen
loopt de GR5 over de Ballon d’Alsace
(foto). De GR7 begint op deze Ballon.
Welke lijn volgt dit lange-afstandspad,
Kloostertuin Steyl
dat in Andorra zijn eindpunt heeft.
De prijs is een wandelboekje naar keuze. Stuur je oplossing vóór
1 juli naar info@deGR5telijf.nl.


Psychologische roadthriller GR5
De Vlaamse televisie VRT is bezig met het opnemen van een spannende dramaserie die zich
afspeelt langs de GR5. De serie gaat over vier twintigers die samen het GR5 wandelen ter
herdenking van hun vriendin Lisa. Lisa legde vijf jaar geleden de GR5 alleen af en verdween
plots tijdens de tocht. Wat is er met haar gebeurd? Had ze een ongeluk? Of werd haar iets
aangedaan? Nu leggen haar vrienden Zoë, Michiel en Ylena diezelfde route af, van de
Noordzee over de Ardennen, de Vogezen en de Franse Alpen tot de Rivièra, om Lisa te herdenken. Allen hopen zo hun verwerkingsproces te kunnen afsluiten, maar ieder heeft een
eigen reden om mee te gaan. De tocht zal hen voorgoed veranderen.
Opnames worden onder andere gemaakt op de camping in Ouren.
Het idee en scenario is van Lynnsey Peeters en Gert Goevaerts. Onze Vlaamse GR5-te-lijf
vriend Hugo Goevaerts kent de scenarioschrijver niet, maar hij moet wel familie zijn in het
achttiende knoopsgat.

Ten slotte
Wij wensen jullie weer veel mooie wandelingen!
Marijke de Jong
Luc Mol

De cast van de Vlaamse televisieserie GR5

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

