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NIEUWSBRIEF

Beste wandelvrienden,

Mei 2009

Met veel plezier sturen we jullie dit voorjaar weer een nieuwsbrief. De zomer komt eraan
en we verheugen ons al op de volgende etappes van de GR5.

• Wandel mee door de Vogezen en de Jura

In de wandelweken 9 en 10 van 4 t/m 18 juli 2009 door het zuidelijke deel van de Vogezen
tot in de Jura is nog een aantal plaatsen vrij. Het zijn prachtige etappes en we hebben
behalve aangename kampeerplekken een drietal heerlijke overnachtingen in gîtes en hotel.
Heb je zin om mee te lopen kijk dan voor uitgebreide informatie op www.deGR5telijf.nl en
meld je aan via info@deGR5telijf.nl.
In de wandelweken 11 en 12 waarin we eindigen aan het Meer van Génève is geen plaats
meer. Alle 25 plaatsen zijn geboekt.
De georganiseerde wandelweken eindigen in Nyon. Bagagevervoer, kamperen, hulp
onderweg; het zijn allemaal zaken die in de Alpen niet of niet meer op een efficiënte
manier geregeld kunnen worden. Aan de overkant van Lac Léman gaan onze wandelaars
dus zelf op pad. Handige tips vind je op de website en je krijgt ze toegestuurd als je een
alpenvertaling bestelt.

• Franstalige alpengidsen nu allemaal vertaald

Van alle Franstalige GR5-gidsen is nu een Nederlandse vertaling verkrijgbaar.
Het gaat om de volgende gidsen:
nr. 502 Crête des Vosges van Schirmeck naar Fesches-le-Châtel
nr. 512 La Grande Traversée du Jura….à pied van Fesches-le-Châtel tot het Meer van
Genève
nr. 504 Du Léman au Mont Blanc van het Meer van Genève tot de col de la Croix du
Bonhomme
nr. 530 La Vanoise van de Col de la Croix du Bonhomme tot Modane
nr. 531 La Grande Traversée des Alpes van Modane naar Larche
nr. 507 Tinée-Vésubie / Vallée des Merveilles van Larche naar Nice of Menton.
Een aantal recente wijzigingen zijn in de tekst doorgevoerd. Soms zijn de overnachtingsadressen bijgewerkt en worden voorbeelden gegeven hoe je je route en heen- en terugreis
kunt plannen en indelen.
Kijk op www.deGR5telijf.nl voor de details en hoe je de vertalingen kunt bestellen.

• Wandel mee door de Lage Landen

In 2010 organiseren we behalve twee weken van St. Hippolyte naar Nyon ook de GR5wandeling van Hoek van Holland via Bergen op Zoom door België naar Maastricht.
Begin april zijn we op pad geweest en hebben allerlei mogelijke locaties bezocht.
Het is ons gelukt om weer een aantrekkelijk traject uit te zetten waarbij bijna altijd
gekampeerd kan worden.
Er wordt wat meer inspanning van de wandelaar gevraagd in die zin, dat sommige etappes  
langer zijn dan 20 km en er minder rustdagen zijn. Daar staat tegenover dat niet elke
dag de tent afgebroken en opgezet hoeft te worden, omdat we nu en dan langer op een
camping blijven en de wandelaars halen of brengen van of naar de route.  

www.deGR5telijf.nl

De voorlopige planning van de GR5 Lage landen route:
Week A van Hoek van Holland naar Bergen op Zoom  5 etappes,
Week B van Bergen op Zoom naar Averbode (treinstation Zichem)
Week C van Averbode naar Lanaken (bij Maastricht).
Je kunt je nu al van een plaats verzekeren door vrijblijvend een optie te nemen voor 1, 2 of 3
weken (als je dat nog niet gedaan hebt).

• Nieuwe druk wandelgids GR5 Ardennen (Maastricht – Diekirch)
verschenen
De topogids Traject der Ardennen (Maastricht – Spa – Diekirch) is weer verkrijgbaar.
Bestellen is mogelijk via www.groteroutepaden.be of via de boekhandel.

· Wandelen in de Morvan

Vanuit haar rustieke boerderij in Montchanson
in de Morvan organiseert Margot Mol, de zus
van Luc, wandelweken. Onder leiding van Luc
maken de deelnemers prachtige (avontuurlijke)
wandelingen in het natuurschoon van de
Morvan. Margot verwent haar gasten met
heerlijke maaltijden.
In april hebben de eerste wandelaars een week
bij haar doorgebracht. Ondanks het slechte weer
hebben ze het ontzettend naar hun zin gehad.
De eerstvolgende weken worden gehouden
van zaterdag 17 tot vrijdag 23 oktober en
van zaterdag 24 tot vrijdag 30 oktober 2009.
Meer informatie: www.huis-morvan.nl
· Tenslotte
We wensen iedereen een mooie en fijne wandelvakantie.
Het bestuur van de stichting de GR5-te-lijf
Marijke de Jong
Luc Mol

