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Beste wandelvrienden,
Inmiddels is de zomer al weer voorbij. We hopen dat iedereen zijn wandelhart heeft kunnen
ophalen. We hebben verschillende berichten ontvangen, dat de Middellandse Zee is bereikt,
maar ook zijn vaste lezers van deze nieuwsbrief in Finisterre - het einde van de wereld aangekomen.


Hotel Rouge Gazon uitgebrand
Het in de Vogezen gelegen Hotelrestaurant Rouge Gazon is na een
grote brand op 3 juli voorlopig niet
meer bruikbaar. De oorzaak is kortsluiting.
Het hotel, dat ook slaapzaaltjes heeft
voor wandelaars, staat bij GR5-te-lijf
wandelaars zeer goed aangeschreven
door de mooie ligging, het lekkere
eten en de leuke sfeer.
Vóór de kerst hoopt men weer
wintersporters te kunnen ontvangen.


Nieuw: SNP Natuurreizen gaat GR5-wandelingen door de Alpen organiseren
In 2022 kun je bij SNP een trektocht door de Alpen boeken. Het is een individuele wandelreis van het Meer van Genève naar Les Houches, waarna je met taxi of trein weer terug
kunt naar de startplaats. De overnachtingen variëren van hotel tot eenvoudige refuge.
Uitgangspunt is dat de reis geboekt wordt voor twee personen. Het is de bedoeling in de
volgende jaren meer weken aan te bieden. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Fotowedstrijd
De wandelboom op deze foto uit de vorige nieuwsbrief staat tussen
Dendermonde en Aalst in de Denderstreek. De begin– en eindfoto
van deze nieuwsbrief laten meer zien van de GR5A en de GR128.
Er waren slechts vier goede inzenders. Vincent van Mens is als
winnaar uit de bus gekomen. Hij koos De Roomse pelgrim.
Voor de nieuwe wedstrijd vragen we jullie om een foto op te sturen
die de relatie tussen lange-afstandwandelen en Corona laat zien.
Een betrokken jury beoordeelt de ingezonden foto’s. Als prijs is er
weer een wandelboekje naar keuze. Stuur je foto voor 1 januari naar info@degr5telijf.nl.
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Overzicht benodigde wandelboekjes Hoek van Holland - Middellandse Zee
De “wandelende cartograaf”,
uitgever van Nederlandstalige
wandelgidsen voor de GR5 heeft
een handig overzicht gemaakt van
de twaalf wandelboekjes die je nodig
hebt voor de GR5.
De delen drie t/m acht worden
uitgegeven door de wandelende
cartograaf.
Alle boekjes zijn verkrijgbaar via
de gespecialiseerde boekhandel.
De boekjes zijn ook rechtstreeks
te bestellen via
dewandelendecartograaf@gmail.com.
TIP:
Bestel je boekjes niet te ver
vooruit, zodat je steeds met de
nieuwste versie op pad gaat.

Schade door noodweer in de
Ardennen en de Alpes Maritimes


Ten slotte
Geniet van prachtige herfstwandelingen!
Het bestuur van de stichting de GR5 te lijf
Marijke de Jong
Luc Mol

Noodweer heeft in 2020 en 2021 in
heel Europa voor grote ravages
gezorgd.
De GR5 is in de Ardennen na de
overstromingen inmiddels overal
weer beloopbaar. Dat geldt niet
voor alle GR’s in de Ardennen.
Kijk voor meer informatie op
www.grsentiers.org.
In de Alpes Maritimes zijn er vóór
Utelle een aantal goed aangegeven
omleidingen.

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