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NIEUWSBRIEF 

Beste wandelvrienden,         

Veel nieuwjaarswensen zijn al uitgewisseld, en die van ons mogen niet ontbreken.  

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2021! De eerst vaccinaties hebben inmiddels 

plaatsgevonden en we hopen dat er binnenkort weer veel gezamenlijk gewandeld kan worden.  

Een ding is duidelijk, sinds/dankzij Corona wordt er meer gewandeld dan ooit. 

 Er is meer onderweg 

Luc Mol heeft een fotoboek gemaakt. Het 

gaat over wat je naast het wandelen alle-

maal ziet. De foto’s heeft hij gerubriceerd 

op thema zoals verkeersborden, dieren, 

kunst, vreemde teksten of verzamelingen 

(zoals op de foto hierboven). Sommige  

observaties zijn ronduit hilarisch en de  

foto’s geven een inkijkje over wat je als 

wandelaar onderweg kunt beleven, als je 

er oog voor hebt.  

Klik hier als je het fotoboek online wilt  

bekijken: Er is meer onderweg. 

Het boek is niet te koop! 

Januari 2021 

 Georganiseerde reizen over de GR5 door België 

Bij de Belgische reisorganisator Binkhouse  

kun je nu reizen boeken over de GR5 onder de 

noemer “Dé GR5 te lijf”. Dat komt ons bekend 

voor; zomaar gebruik van onze naam. Hier  

kun je je natuurlijk druk over maken, van de 

andere kant is het juist leuk dat de GR5 te lijf 

gaan inmiddels een vast begrip is geworden. 

We vinden het als slogan vaker terug in  

verslagen en oproepen. 

Kijk gerust eens op www.bunkhouse.travel  

voor verdere informatie over hun kampeer-

wandelreizen voor wandelaars tussen de  

twintig en de veertig jaar over de GR5 door Vlaanderen. 

Als je aan alle vier de wandelweekenden deelneemt, loop je het hele Vlaamse traject  

tussen Bergen op Zoom en Maastricht.   

Foto uit “Er is meer onderweg”  

https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken?widgetId=e6973fca-b34a-4ff3-b61e-06fcf4970596
http://www.bunkhouse.travel
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Foto uit “Er is meer onderweg”. Markeringen hebben niet het eeuwige leven. 

 Ten slotte 

Wij wensen iedereen mooie wandelingen in het nieuwe jaar! Ga op pad 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 inderdaad weer eens makkelijk. Het is 

het kasteel in Vianden (Luxemburg) 

De winnaars die gekozen werden uit de  

vele inzendingen zijn André en Naomi  

Meinema uit Huizen. Als prijs kozen zij het 

onlangs vernieuwde routeboekje van het 

Krijtlandpad in Zuid-Limburg. 

 Gratis bussen en treinen in Luxemburg 

Luxemburg is het eerste land waar alle bussen en treinen gratis zijn, mits je geen grenzen 

overschrijdt. Voor de eerste klas moet je wel betalen, net als voor grensoverschrijdende 

trajecten. Handig als je meerdere nachten op een plaats wilt overnachten. Met name tus-

sen Vianden en Remich, waar de GR5 globaal de busroutes volgt.  

Het gratis openbaar vervoer staat los van de corona-pandemie en is ingegaan op 1 maart 

2020. Kijk op www.mobiliteit.lu/de/. 

 Overnachtingsadressen vernieuwd 

De lijsten met overnachtingsadressen zijn de afgelopen maanden herzien. Je vindt ze 

op onze website onder Slapen langs de GR5. 

Let op! Door corona zijn meerdere campings, B&B’s, hotels, e. d. gesloten of stellen ze 

minder bedden beschikbaar. Controleer en/of reserveer van te voren je overnachting!  

De nieuwe vraag: In de Vogezen passeert de 

GR5 in de buurt van de Mont Sainte Odile  

deze 11 km lange, grote muur.  

Wat is de naam van deze muur?  

Wil je kans maken op een wandelboekje naar 

keuze, stuur dan voor 1 maart 2021 je  

oplossing naar info@degr5telijf.nl. 

http://www.mobiliteit.lu/de/
http://www.degr5telijf.nl/?p=slapen-langs-de-gr5
mailto:info@degr5telijf.nl

