Correcties groene Valleien Route 3e druk 2014
Pagina 23 en achterkant; verbinding Charleville-M. – Signy l’Abbaye mist de verbindingslijn zie
kaartje hieronder
Pagina 25: kaartje is van 2d druk hierbij nieuw kaartje 3de druk

Kaart 4, blz. 35 knoopunt 59-55. Er mist hier een camping teken op de kaart. Staat wel in de
campinglijst achterin
Kaart 8, blz. 43, km 83, Pernes. Hier staat alleen een B&B vermeld maar het is ook camping.
Kaart 9, km 12 heen: ipv einde LA moet zijn rotonde LA
Kaart 47 blz.122 Het probleem in het nieuwe Landalpark schijnt inmiddels opgelost te zijn
Aanvullingen/wijzigingen in de overnachtingslijsten
Kaart 13, km 85 heen, km 18 terug, Chambre d hote in Bouret sur Canche: "La Frisonne", 478 route
Nationale, 62270 Bouret sur Canche, tel. 06 34 48 94 12 of Tél. : 03.21.03.76.47 (eventueel is
avondeten ook mogelijk, van te voren overleggen s.v.p. Frans/Duits/Engels gesproken.
Kaart 21 km 35,5 heen, km 47 terug. La Cense Lignières tel: 06 6799 6436, aan D117, www.lacense-ligniere.fr , contact@la-cense-ligniere.fr, €70 pn
Kaart 29, km 32,5 heen, km 70,5 terug. Hotel in Grandpre dicht
Kaart 30, km 52heen, km 51,5 terug, De camping/gite/B&B in Romagne sous Montfaucon, ferme
Gabrielle (info @ lagabrielle.nl en www. Lagabrielle.nl) ligt iets verder dan vermeld. Op de route van
west naar oost rechtdoor richting kerk rijden, dan rechtsaf en de D 998 op. De camping en kamers
met of zonder ontbijt of de gites liggen ongeveer 1 km vanaf de kerk. Avondmaaltijd kan worden
verzorgd, hoewel tijdig gemeld. Nederlands gesproken. Er staat ook een kopje in de tekst, maar het
is geen café/restaurant.
Kaart 31, blz.93, km 93,5 heen, km 9 terug, Montmedy. Hotels zijn niet meer in bedrijf.
Kaart 37 blz. 107, km121 heen, km 21,5 terug, Wasserliesch, Bett und Bike Waldhotel Albachmühle,
2p €75, www.albachmuehle.de.
Waldhotel Albachmühle - Tel. 06501 949500
Landgasthof Albachmühle - Tel. 06501 9495 22
Kaart 39, blz. 111, Daar staat in de tekst dat er gekampeerd kan worden bij de kanoclub. Echter dit
kan niet meer. Het staat hier abusievelijk nog vermeld. Het was al wel uit de campinglijst achterin
het boekje weggehaald.

Kaart 42, blz. 114 km 69. Gerolstein de camping in Gerolstein op de verkeerde plaats ingetekend: is
2 km buiten het dorp, flinke klim! Hij moet op krt 42 ongeveer een cm hoger staan,op de “N” van
Gerolstein
Kaart 43, blz.115 km 91. Glaadt nieuw overnachting adres.
Glaadter Hütte-Glaadterstrasse 17-54584 Jünkerath-+49(0)6597 6730403
www.glaadterhuette.de. Men kan hier ook eten. Er is een speciale droogruimte voor als men een
poosje in de regen heeft moeten rijden, compleet met douche en toilet. De fiets kan overdekt
gestald worden. Er is ook een "werkstatte"voor de fiets. Er zijn 3 - 2 persoonskamers en 4 meerbedhutten.
Kaart 45, blz.118 km 42,5 heen, 31,5 terug, Nettersheim, Er is contact geweest met het
gemeentehuis alhier. Volgens de gemeente mag je hier kamperen, maar de praktijk wijst soms/vaak
anders uit. Het hek zit vaak op slot.
Kaart 46, blz. 120, km 55, Rurberg, De camping lijkt moeilijk te vinden. Er zijn veel privé campings
De suggesties om langs het meer te blijven rijden in de tekst bij de campinglijst leidt tot verwarring.
Het adres is: gemeinde camping weidenbachtal, Seerandstasse 26, telefoon +4924732365
GPS (deg)N50° 37' 5" E6° 22' 36"
GPS (dms)N50,6181 E6,37679
Kaart 47, blz. 122, km 34, Nideggen-Brück, Er is i.i.g. één camping bijgekomen. Campingplatz
Hetzinger Hof - Hetzinger Hof 1 - 52385 Nideggen-Brück - Eifel – Deutschland 0049 (0)2427 6105
oder 0049 (0)172 6766165. Der Platz ist ganzjährig geöffnet. Familie Schiffmann E-mail:
info@hetzingerhof.de http://www.campingplatz-hetzingerhof.de
Kaart A1, blz. 139, km 0, Het telefoonnummer op blz. 172 bij de camping in Oostmaarland moet zijn:
0434093215, het pontje in Eijsden vaart vanaf 10.00 uur
Kaart A1 blz. 139 Tussen knooppunt 405 en 407 is in Wonck knooppunt 432 ingevoegd. Op
sommige bordje is vermeld “Ancient 407”.
Volg ri zuid dus 405-432-407 en ri noord 407-432-405.
Kaart A2 blz. 140, km 28,5 (richting Nederland) moet worden Oreye. Kruis vw (N3,druk) Ch. Des
Étoiles
Kaart A5, blz. 144, km 0, De camping in Huy is gesloten.
Kaart M1, blz. 153, km 0, De camping in namen ligt ongeveer 8km uit de route vanaf de route nabij
de brug (rue de Grognon) en te bereiken na een flinke klim van 5km. Volgens een fietser
13%!Contact gegevens: +32 (0) 473 81 07 42 of +32 (0) 81 44 55 83
camping.les.trieux@skynet.be Saison : du 1er avril au 31 octobre
Kaart M2, blz. 155, km 58, Dinant, CHdH La Bottine is gesloten zou gesloten zijn. Op de website is
echter te vinden dat het minimum verblijf 2 nachten zou moeten zijn en alleen in weekends
Kaart M3, blz.156, km 73, Hastière, CHdH Val des Colberts is gesloten is gesloten.
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