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Beste wandelvrienden,  
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Het is weer lente! Heerlijk om de wandelschoenen aan te trekken en er weer op uit te
gaan. Niet alleen om te genieten van de uitlopende bomen en struiken, maar ook om
conditie op te bouwen voor de komende zomerwandelvakantie.
• 2010: de Jura
We starten op 3 juli in St. Hippolyte en trekken in twee weken door de mooiste delen van
de Jura naar het meer van Genève. De weken waren vol geboekt, maar er zijn nog twee
plaatsen vrijgekomen. Wil je nog mee, meld je dan snel aan.
• 2010: ‘de Lage Landen’
Van 31 juli tot 14 augustus kun je in twee weken van Bergen op Zoom naar Averbode en
van Averbode naar Maastricht wandelen, een prima manier om de lage landen te leren
kennen. Er zijn nog plaatsen vrij!  
Helaas hebben we het besluit moeten nemen om de allereerste week van de GR5 - van
Hoek van Holland naar Bergen op Zoom - uit ons aanbod van zomer 2010 te schrappen,
omdat er te weinig belangstelling voor bleek te zijn. Jammer, want voor wandelaars die de
GR5 helemaal willen lopen of diegenen die Zeeland beter willen kennen, is de formule van
de-GR5-te-lijf een uitkomst; het openbaar vervoer en de overnachtingsmogelijkheden zijn
ook op dat traject niet ideaal.
• NS-wandeling de Wouwse Plantage
Begin april lanceerde de NS in samenwerking met
het LAW vier nieuwe wandeltochten.
De tweedaagse, die de naam Wouwse Plantage
kreeg, is ontstaan dankzij het initiatief van de
GR5 te lijf. De reüniegangers van 2005 herkennen
de twee etappes met overnachting in Essen, al
verbleven zij op de unieke locatie ‘t Paviljoen,
waar je als kamperende wandelaar soms met een
tent mag bivakkeren. Ook de eerste wandeldagen
van onze eerste week in de Lage Landen gaan
over deze twee zeer van karakter verschillende
trajecten. De eerste dag gaat langs het al in de
14e eeuw gegraven kanaaltje  de Zoom en door
de bossen; de tweede dag over de schitterende
Kalmthoutse heide. De tekst, routekaartjes en
andere informatie vind je op: www.eropuit.nl.
Het routeboekje is ook af te halen op het station
in Bergen op Zoom.
• Website
We hebben veel complimenten gekregen voor de nieuwe website. De informatie, de
fotogalerijen en de vormgeving zorgden voor veel positieve reacties - niet alleen van onze
nieuwbrieflezers, maar ook van mensen die via google op de site belandden.
Heb je het nog niet gezien, neem dan gauw eens een kijkje op www.degr5telijf.nl.

www.deGR5telijf.nl

• Overnachtingsproblemen in de Jura opgelost
Eind vorig jaar besloten de eigenaars van Maison-Monsieur en van het sympathieke hotel
la Rasse halverwege de 45 km lange kloof van de Doubs tussen Goumois en Villers-le-Lac
er mee te stoppen. Daarmee veroorzaakten ze voor wandelaars van de GR5 een groot
probleem: er was op dat traject geen mogelijkheid meer om te overnachten. Maar gelukkig
is het laatste hotel, dat aan de Franse kant ligt, overgenomen. Een jong stel ziet brood in
de accomodatie en gaat die zelfs uitbreiden met een gîte voor 15 personen en een dortoir
voor groepen. De wandelaars van de GR5-te-lijf zijn op 5 juli 2010 de eerste gasten voor
wie bij de nieuwe eigenaars als groep geboekt is. Meer informatie vind je op
www.hoteldelarasse.fr.
Kampeerders die aan het eind van de dezelfde kloof willen overnachten kunnen al twee
jaar niet meer terecht op de camping in Villers-le-Lac. De aan de Zwitserse kant van de
rivier gelegen camping is een goed alternatief (de Doubs oversteken na de waterval en de
oever zo veel mogelijk blijven volgen). Kijk op www.camping-brenets.ch
Gîte des Cerneux (na Villers-le-Lac) is een jaar geleden gesloten. Er zijn nieuwe
alternatieve overnachtingsgelegenheden bij Vieux Chateleu (www.chateleu.com) en les
Seignes (www.relaisequestrelesseignes.com en http://lamaisondesseignes.free.fr).
• De GR5 als pelgrimsroute
De GR5 kun je als aanlooproute gebruiken voor je pelgrimsreis naar bijv. Santiago, Rome
of Assisië. Op onze website www.degr5telijf.nl hebben we daar een nieuwe pagina voor
aangemaakt onder het kopje ‘GR5 als pelgrimsroute’.
Luc Mol, die nu in jaarlijkse etappes onderweg is naar Rome, doet daar ook verslag
van zijn ontdekking van de eerste Nederlandse reisgids uitgegeven in 1699. Het is het
reisverslag naar Rome en terug van pastoor Wilhelmi uit Maasniel, het dorp waar Luc
geboren en getogen is.
• Fotowedstrijd 2010
De traditie om aan onze wandelweken
een fotowedstrijd te koppelen zetten we
ook in 2010 voort. Dit jaar zal het thema
zijn: Kastelen langs de GR5. Dit kan in
de ruimste zin van het woord worden
geïnterpreteerd, want zoals de Fransen
zeggen: ‘Ma maison est mon château’.
Je kunt je inzending sturen naar info@
degr5telijf.nl. De winnaar wordt beloond
met de enige echte GR5-te-lijf-kalender.

Langs de GR5 bij Westmalle

• Tenslotte
Wij wensen iedereen een heerlijk voorjaar! Hartelijke groeten en tot de volgende keer.
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.

Luc Mol op weg naar Rome

