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Winterse taferelen in de zomerse Alpen

Beste wandelvrienden,  

    December 2009

Al weer bijna een jaar voorbij. Tijd voor goede voornemens voor het nieuwe jaar en de
winterweken zijn bij uitstek geschikt om plannen te maken voor nieuwe wandelavonturen.
Van onze kant drie nieuwtjes: een nieuwe website, een nieuwe grote tent en een nieuwe
NS-wandeling.
• Vernieuwde website
Onze website heeft een nieuwe vormgeving gekregen. Charis Rooda heeft alle vertrouwde
informatie die je nodig hebt voor wandelvakanties over de GR5, in een nieuw jasje
gestoken. Neem gauw eens een kijkje op www.deGR5telijf.nl. We zijn benieuwd wat je
ervan vindt.
• Van bruine naar groene tent
In les Brenets (Jura) is afgelopen zomer onze grote verzameltent midden in de nacht
omgewaaid. Dit was wat Luc aantrof, toen hij op de rustdag extra vroeg opstond omdat hij
na een winderig nachtje al iets vermoedde. Gelukkig viel de schade mee en kon de tent
weer worden rechtgezet. Toch is besloten om een nieuwe, steviger tent te kopen. De oude
tent ging al vier jaar mee en is in die tijd zo’n 100 keer opgezet en afgebroken.

• NS-wandeling over de GR5
Op initiatief van de stichting ‘de GR5 te lijf’ komt er in 2010 een tweedaagse NS-wandeling
over de GR5. De wandeling loopt van Bergen op Zoom naar Heide-Kalmthout, waarbij in
Essen, net over de Belgische grens, kan worden overnacht. Deelnemers aan de reünie in
2005 hebben goede herinneringen aan deze prachtige etappes. Dit traject valt ook in week
B van ‘de GR5 te lijf in de Lage Landen’.
Marijke en Luc zijn ingeschakeld om de route en andere gegevens op papier te zetten.
• De Alpen in
De deelnemers die dit jaar bij het meer van Genève zijn aangekomen, kwamen op 28
november bij elkaar voor een zeer geslaagde reünie. Doel was onder meer om elkaar te
polsen over een voortzetting van de GR5 naar het zuiden. We zijn er trots op dat een groot
aantal GR5-te-lijfers verder trekt door de Alpen richting Nice.
Voor goede tips en informatie kun je terecht op onze nieuwe site onder het kopje
De Alpen in. Daar staat ook hoe je de vertalingen van de routeboekjes kunt bestellen.

www.deGR5telijf.nl

• 2010: de Jura en ‘de Lage Landen’
Veel wandelaars hebben zich al opgegeven voor volgend jaar.
We vertrekken we op 3 juli in St. Hippolyte om in twee weken naar het meer van Genève
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. Anneke van Veller zal Luc deze
weken vergezellen.
Op 24 juli beginnen we bij het begin van de GR5 aan de Noordzee in Hoek van Holland.
We lopen dan in 3 weken 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. In deze weken zal Saskia Klijnsma de mede-begeleidster zijn.
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 nog voor alle wandelweken aanmelden. Voor de weken in de Jura is nog een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deze reis gaat in ieder geval door. Voor de weken in
de Lage Landen is het minimum aantal deelnemers van 16 nog niet bereikt.
Vraag ons gerust om nadere informatie (077 475 1740) of kijk op de nieuwe website.
• Fotowedstrijd 2009
Na het oproepje in de vorige nieuwsbrief zijn er nog
een aantal inzendingen voor de fotowedstrijd van
2009 ontvangen. Een selectie van de foto’s is op de
nieuwe site te zien. Winnaar is Armando Grigoletto
met zijn foto GR5 meets St. Jacob, meets deGR5-te-lijf. Zijn prijs - onze kalender - heeft hij al
ontvangen.
De GR5-te-lijf-kalender van 2010 heeft als thema
‘kerken langs de GR5’; van de Lage Landen tot in
de Jura karakteristieke kerken en kerkjes en op de
omslag ook de winnende foto.

2010

• Tenslotte
Wij wensen iedereen heel fijne kerstdagen en een heel voorspoedige jaarwisseling.
Voor 2010 al het goede! Vergeet je niet aan te melden, zodat we je in de zomer
persoonlijk kunnen begroeten.
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.

Voorbereiding van de NS-GR5wandeling over de Kalmthoutse Heide

