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NIEUWSBRIEF

Beste wandelvrienden,  

September 2009

Met veel plezier sturen we jullie onze najaarsnieuwsbrief. De vakanties zijn voorbij, tijd
voor een terugblik, maar ook voor nieuwe plannen.
• Veel lof voor de GR5-te-lijf-reizen in de Vogezen en de Jura
In 2009 hebben we vier wandelweken georganiseerd. Uit de ingeleverde enquêteformulieren blijkt dat de door ons gehanteerde formule zeer gewaardeerd wordt: de
gezellige sfeer, het alleen kunnen zijn binnen de groep, de koffie, de afwisselende
overnachtingsgelegenheden, de perfecte organisatie, de betrokkenheid van de leiding …
Waar we geen vat op hebben is het weer. De eerste twee weken door de Vogezen kenden
helaas niet zo’n goeie weersomstandigheden. Veel regen; gelukkig viel de meeste regen
’s nachts. Daarna werd het beter en de laatste Jura-week was daardoor dubbel zo mooi.
Onze eerste wandelaars die vorig jaar in Nyon kwamen zijn deze zomer de Alpen in
getrokken. Zij zijn het er over eens, dat de GR5 in de Alpen alle geweldige ervaringen
van de vorige trajecten overtreft. Speciale vermelding verdient Froukje de Boer, die zo
enthousiast was, dat ze in één maand helemaal doorliep naar Nice.

Met z’n allen op de foto bij het Meer van Genève

De Alpen te lijf

• Kies in 2010 voor de Jura óf voor ‘de Lage Landen’
De afgelopen twee jaar hebben we ruim vijftig wandelaars “afgeleverd” aan het Meer van
Genève. Volgend jaar vertrekken we op 3 juli in St. Hippolyte om in twee weken naar het
meer te wandelen waar je aan de overkant de Alpen al kan zien liggen. Deze wandeling
leidt door de mooiste delen van de Jura en eindigt in Nyon.
Op 24 juli starten we met een door ons nog niet eerder georganiseerd deel van de GR5:
een drieweekse wandeling vanaf het Nederlandse begin van de GR5, Hoek van Holland,  
naar Maastricht. In deze weken zie je het landschap veranderen van watergebied naar
bossen en landbouwgebied tot het heuvelachtige landschap van het zuiden van Nederland.
Openbaar vervoer en overnachtingsmogelijkheden zijn lastig op dit traject, dus onze
organisatie komt hier goed te pas. Je kunt je per week inschrijven: Hoek van Holland Bergen op Zoom, Bergen op Zoom - Averbode en/of Averbode - Maastricht.
Je kunt je nu voor alle weken aanmelden.
Vraag ons gerust om nadere informatie of kijk daarvoor op www.deGR5telijf.nl.

www.deGR5telijf.nl

• Fotowedstrijd
Er zijn nog geen inzendingen voor het thema van dit jaar: “ontmoeting op de GR5”.
Het onderwerp is toch niet te moeilijk? Stuur je foto(‘s) alsnog in. De winnaar ontvangt
ook dit jaar de GR5-te-lijf-kalender.
• Wandelen in de Morvan
Van 17 tot 23 en van 24 tot 30 oktober 2009 organiseert Margot Mol weer wandelweken
vanuit haar huis in Bourgondië, midden in het nationale park van de Morvan. Het dorpje
waar het huis - een boerderij uit 1862 - staat heet Montchanson.
Het zijn wandelweken voor ervaren lopers. De paden zijn soms modderig en ongelijk, de
heuvels tussen de 200 en 600 meter hoog. Alhoewel we natuurlijk hopen op een mooie
nazomer, kan het weer grillig zijn. Iedere dag wordt er tussen de vier en de zes uur
gewandeld onder leiding van Luc. Vanuit of naar huis of soms na een mooie busrit op een
route in de omgeving. In ieder geval bezoeken we uitgebreid de pelgimsstad Vézelay en
de hoofdstad van de Morvan Château-Chinon.  
Kijk voor alle informatie over het huis, de wandelweken en het YouTube fotoverhaal van
de eerste wandelweek op www.huis-morvan.nl. Inschrijven kan tot 15 september!
• Kalender 2010
In 2009 hebben we een GR5-te-lijf een kalender met foto’s van Marijke de Jong laten
maken. Dat was een succes. Daarom willen we voor 2010 er ook weer een samenstellen
met impressies van de GR5. Wil je er ook een bestellen, maak dan vóór 1 november
€ 15,00 over op gironummer 4868081 t.n.v. Stichting de GR5 te lijf te Belfeld met onder
mededelingen je postadres. De kalender wordt dan tijdig thuisgestuurd.
• Website
Houd hem in de gaten: binnenkort steekt de vertrouwde www.deGR5telijf.nl-website in
een geheel nieuw jasje.
• Tenslotte
Probeer de herinneringen aan een fijne vakantie vast te houden, blijf in conditie en kijk
uit naar volgend jaar! Wij doen dat ook.
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.

Trotse opa Luc met Julian

