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NIEUWSBRIEF 

Beste wandelvrienden,         

Er is heel wat veranderd sinds onze laatste nieuwsbrief in maart. De wereld is in de ban van 

Covid-19. De coranamaatregelen bepalen ons leven, en dat is niet altijd makkelijk.  

Onze voorjaarswandeling in mei door Den Haag is niet doorgegaan. Je snapt wel waarom ... 

Volgend jaar een nieuwe kans? Positief is wel, dat er nu meer gewandeld wordt dan ooit;  

de wandelboekjes vliegen de deur uit.   

 GR5, de serie 

In onze vorige nieuwsbrief tipten we de Belgische roadthriller “GR5”, 

waarvan op de BRT dit voorjaar wekelijks een episode te zien was.  

Dit heeft die veel (Vlaamse) kijkers geïnspireerd om over de GR5 te 

gaan stappen. Handig, omdat je dicht bij huis in Hoek van Holland 

kunt beginnen.   

 

Wij waren niet echt enthousiast over de serie: een ongeloofwaardige,  

zwakke plot, langdradig en van de omgeving van de GR5 was maar  

weinig te zien. Maar smaken verschillen, want de serie was enorm populair.  

Als je geïnteresseerd bent, kun je het boek met de titel: “GR5, inspiratieboek bij een langeaf-

stands-wandeling die je leven verandert” bestellen. Te koop bij bijv. bol.com voor € 36,00. 

Oktober 2020 

 Welkom in mijn tuin 

Welcome in my garden is een netwerk van 

mensen die hun tuinen openstellen voor fietsers 

en wandelaars die een kampeerplek nodig  

hebben. De meeste tuinen liggen in België, 

maar ook in Frankrijk en andere landen.  

Het is een initiatief zonder winstoogmerk dat is 

opgezet door een groep burgers. Het idee werd 

geboren tijdens de corona-lockdown in België. 

Overnachten is gratis, je moet van te voren wel 

contact opnemen via e-mail en je mag  

maximaal twee nachten blijven. 

Het aantal tuinen waar je kunt overnachten 

breidt zich sterk uit. Momenteel langs de GR5 tussen Bergen op Zoom en Maastricht 25  

tuinen, tussen Maastricht en Ouren zijn er tien mogelijkheden. 

Op de site welcometomygarden.org vind je een interactieve overzichtskaart van de deel-

nemers met hun plek aan de wandelroute. Bijzonderheden en regels vindt je allemaal op 

de – Nederlandstalige – website.  

 

Een Nederlands vergelijkbaar initiatief met alleen Nederlandse adressen is Deeltuinen.  

Kijk daarvoor op www.deeltuinen.nl. 

De GR5 in Nederland:  Hoek van Holland 

http://www.welcometomygarden.org
http://www.deeltuinen.nl
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De GR5 in België, de Abdij van Westmalle 

 Ten slotte 

Blijf vooral veel wandelen en take care! 

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 fotoprijsvraag in de vorige Nieuwsbrief was blijkbaar 

erg moeilijk. De eerste GR5-te-lijf wandelweek, waar-

van dit een foto is, vond plaats in 2003.  

Er waren maar drie inzendingen. Het enige goede  

antwoord werd gegeven door Nellie Birkhoff uit  

IJsselstein. Zij koos als prijs De Roomse pelgrim.  

 

 

 Nog meer kamperen  

Ander idee voor reizigers met een tent: maak gratis gebruik van de Belgische bivakzones. 

Er zijn er nu zo’n 60 en ze liggen allemaal in natuurgebieden. Meestal is er een eco-toilet 

en soms een waterpomp, maar daar komt geen drinkwater uit. Alle info vind je op 

www.bivakzone.be. Essentieel: je neemt al je afval weer mee. (Maar dat doet ieder wel-

denkend mens sowieso, vinden wij.) 

Het Nederlandse alternatief “paalkamperen” in Nederland wordt beperkter, nu Staatsbos-

beheer haar 17 paalkampeerlocaties dit jaar heeft opgeheven. Zie www.wild-kamperen.nl.  

Er liggen geen bivakzones en paalkampeerlocaties in de buurt van de GR5. 

 Nieuwe drukken GR5-wandelgidsen 

Alle zes de Nederlandstalige gidsen van Mathie Hoenjet zijn dit jaar vernieuwd. 

Bestellen kan bij de maker (m.hoenjet@home.nl), de meeste reisboekenwinkels 

en bij www.groteroutepaden.be. 

Vanaf het meer van Genève moet je het met Franstalige gidsen doen. Die zijn ook 

allemaal redelijk recent vernieuwd, respectievelijk in 2019, 2020, 2019 en 2020. 

De nieuwe vraag maken we (te?) 

makkelijk: In welke plaats aan de 

GR5 ligt dit kasteel?  

Wil je kans maken op een  

wandelboekje naar keuze, stuur 

dan voor 1 december 2020 je  

oplossing naar  

info@degr5telijf.nl. 

http://www.bivakzones.be
http://www.wild-kamperen.nl
mailto:m.hoenjet@home.nl
http://www.groteroutepaden.be
mailto:info@degr5telijf.nl

