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       December 2008

Beste wandelvrienden,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van de GR5-te-lijf om jullie te informeren over onze
activiteiten.

· Wandeljaar 2008 een succes!
De door de Stichting in 2008 georganiseerde wandelingen zijn succesvol gelopen.
De 74 deelnemers hebben in een prima sfeer en met veel plezier samen bijna 800
dagwandelingen gemaakt. Hoewel alle deelnemers graag kamperen, zijn de dagen die we
in gîtes en hotels hebben overnacht het hoogste gewaardeerd, niet in het minst door de
uitgebreide en smakelijke maaltijden.
· Wandelen met de GR5 te lijf in 2009
In 2009 organiseren we vier wandelweken van Ribeauvillé naar Nyon aan het meer van
Geneve, waar aan de overkant de Alpen liggen; een prachtig traject door de Vogezen en de
Jura. In de wandelweken 11 en 12 is geen plaats meer. Alle 25 plaatsen zijn geboekt.
In de wandelweken 9 en 10 (van 4 t/m 18 juli 2009 door het zuidelijke deel van de Vogezen
tot in de Jura) zijn nog een aantal plaatsen vrij. Heb je zin om mee te lopen kijk dan voor
uitgebreide informatie op de website of vraag onze schriftelijke info op via
info@deGR5telijf.nl.  
De wandelaars die dit jaar nu aan het Meer van Genève geëindigd zijn, zullen het volgend
jaar op eigen gelegenheid verder moeten. Bagagevervoer, kamperen, hulp onderweg; het
zijn allemaal zaken die in de Alpen niet of niet meer op een efficiënte manier geregeld
kunnen worden. Wat we wel kunnen bieden:

· Eerste twee GR 5 Alpengidsen vertaald

De routebeschrijvingen uit de FFRP-gidsen Du Léman au Mont Blanc (nr.504; van het Meer
van Genève tot col de la Croix du Bonhomme) en La Vanoise (nr. 530; van de col de la Croix
du Bonhomme tot Modane) zijn in het Nederlands vertaald.
Een aantal recente wijzigingen zijn in de tekst doorgevoerd. Alle overnachtingsadressen
zijn bijgewerkt en worden voorbeelden gegeven hoe je je route en heen- en terugreis kunt
plannen en indelen.
Door een e-mail te sturen naar info@deGR5telijf.nl met je naam en adres en € 8,00 (voor
nr. 504) of € 9,00 (voor nr. 530) over te maken op girorekening 4868081 van de Stichting
“de GR5 te lijf” te Belfeld krijg je de kopieën thuisgestuurd. Voor België: IBAN: NL 21 PSTB
0004 868081 BIC: PSTBNL21
De twee volgende gidsen (tot het eindpunt) worden momenteel vertaald.
Ook de Franstalige wandelboekjes van de Vogezen en de Jura zijn in Nederlandse vertaling
via de GR5-te-lijf te verkrijgen.
· Website nu met informatie over het Alpentraject
Er is op de website een nieuw kopje toegevoegd: “de Alpen in”.
Hier staat alle mogelijke informatie die je nodig hebt ter voorbereiding van je wandeling
over de GR 5 door de Alpen: overnachtingsmogelijkheden, voorbeeld reserveringsbrief,
gevaren, routeplanning, gevaren, uitrusting, enz.
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· Alpenpool
Wandelaars die aan ons te kennen geven dat ze gezelschap zoeken voor hun tocht door de
Alpen kunnen hun e-mailadres en de nodige gegevens aan ons doorgeven. Zij stemmen er
dan mee in, dat we deze gegevens doorgeven aan anderen die ook niet alleen de Alpen in
willen.
· Wandel mee door de Lage Landen
In 2010 wordt ook de GR 5 wandeling van Hoek van Holland via Bergen op Zoom naar
Maastricht georganiseerd. Je kunt je nu al van een plaats verzekeren door vrijblijvend een
optie te nemen voor 1, 2 of 3 weken.
· Fotowedstrijd 2008
74 inzendingen waren er dit jaar
voor de fotowedstrijd met het thema
routeaanwijzingen op de GR5.
Resie van Oeveren verraste met
haar vele kunstige inzendingen.
Uiteindelijk is als winnaar gekozen
Aart van Dragt omdat hij het bordje
GR5 op de meest orginele en
sympathieke manier in beeld had
gebracht.
Alle foto’s zijn te zien op de website.

· Tenslotte
We wensen iedereen behalve heel prettige feestdagen ook een mooi en prachtig nieuw jaar
met daarin veel wandelplezier.
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..

