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l Beste wandelvrienden,                    Oktober 2013 
      
Over mooi weer geen klachten in deze nieuwsbrief! We hopen dat jullie net als wij genoten hebben van een 
prachtige zomer en nazomer.

Vulkaanmeer in de Eifel 

• GR5-te-lijf schakelt over van kamperen op logeren
De kogel is door de kerk: de tent laten we voortaan thuis, we gaan “binnen” 
overnachten. Luc Mol, de drijvende kracht van onze kampeerreizen, gaat 
het anders doen. Vooral zijn rug vindt fijn dat kamperen logeren wordt.
 
We denken te weten dat de formule van het lopen van complete lange-
afstandspaden in combinatie met bagagevervoer en een persoonlijke 
begeleiding uniek is en zeker in een behoefte voorziet. Daarom gaan we 
door met het organiseren van dit soort reizen, maar in een andere vorm. 
Daarmee boren we misschien ook een ander publiek aan. En van sommige 
vaste klanten weten we, dat ze het fijn vinden om niet (altijd meer) de tent 
op te hoeven zetten. 
We hebben zo veel mogelijk naar eenvoudige onderkomens gezocht. Niet 
alleen vanwege het geld, maar zeker ook omdat deze gelegenheden beter 
passen bij de wandelaar, die immers de hele dag al “basic” bezig is. 
De onderkomens zijn vaak verrassend. We slapen in kastelen, 
jeugdherbergen, kloosters, natuurvriendenhuizen en soms ook hotels.

• Nieuwe wandelweken over vertrouwde en nieuwe paden
De GR5 blijft de route waar we specialist in zijn. Daarom gaan we 
met de nieuwe vorm opnieuw beginnen voor de mensen die deze 
prachtige wandelroute vanuit Maastricht georganiseerd willen 
wandelen zonder kamperen. Ook is het echt leuk om nog een 
keer hetzelfde traject te lopen. 
 
Daarnaast bieden we als nieuw traject de Eifelsteig aan.  
Deze Duitse wandelroute loopt ongeveer parallel aan de GR5 door 
de Eifel, het gebergte dat aansluit aan de Belgische Ardennen. 
Marijke de Jong, die deze route dit jaar in juni liep, zegt: 
“Cultuur, landschap en sfeer in de Eifel zijn heel verschillend 
van die van de Belgisch/Luxemburgse GR5, maar zeker zo 
aantrekkelijk. Dat Duitsland zo leuk en interessant is, was echt 
een verrassing!”.  
Meer informatie vind je op onze website. Kijk voor uitgebreide 
infomatie over de eifelsteig ook op: www.eifelsteig.de.

Vanaf nu kun je je inschrijven voor 1 of meer wandelweken. Kijk voor uitgebreide informatie en een 
inschrijfformulier op www.deGR5telijf.nl. 

De volgende wandelweken zijn in 2014 gepland:
15 juni t/m 21 juni  van Maastricht naar Vielsalm (B)   over de GR5
21 juni t/m 29 juni  van Vielsalm (B) naar Echternach (L)   over de GR5
30 aug. t/m 8 sept.  van Aken (D) naar Hillesheim (D)  over de Eifelsteig
7 sept. t/m 15 sept. van Hillesheim (D) naar Trier (D)  over de Eifelsteig 
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• Tenslotte
De herfst is dus begonnen. We wensen jullie veel mooie herfstwandelingen én we zijn benieuwd wat jullie 
van onze nieuwe wandelplannen vinden.

Hartelijke groeten,
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.

GR5 - Les Fagnes de Malchamps

verder lopen?

www.degr5telijf.nl

• 11 jaar de GR5 te lijf
Nu we als organisatie het kamperen achter ons hebben gelaten is het leuk om eens de balans op te maken:

in totaal werden 46 wandelweken georganiseerd waaraan gemiddeld 24,3 wandelaars meededen.  
De jongste was 12 jaar, de oudste bijna 73.

229 verschillende mensen (155 vrouwen, 74 mannen) liepen ooit mee, waarvan 47 één week en 58 twee 
weken. 124 mensen liepen vaker dan 2 keer mee. Bas Duindam, Marjan Stouten en Bas Konings zijn onze 
toppers: zij liepen 19 weken mee!

vanaf het meer van Genève moeten de wandelaars op eigen gelegenheid de Alpen in. Tot  nu toe hebben 
zeker 13 mensen Nice of Menton gehaald. Minstens eenzelfde aantal is nog onderweg ….    

•

•

•

• Zomer 2013
Wandelreis over de Régordane succesvol verlopen. 
Drieëntwintig wandelaars hebben in juni met veel plezier 
van le Puy naar Saint-Gilles gelopen. De wandeling was 
extra vroeg in het jaar gepland om de grote hitte in juli 
en augustus te voorkomen. Grote hitte hebben we ook 
niet gehad, wel meer regen en koude dan men volgens de 
statistieken mocht verwachten. Maar geen klachten over het 
weer, want dat mocht de pret en de sfeer niet drukken. 
De enige echte tegenvaller was ons busje, waarvan de 
motor het plotseling begaf. Op de foto zie je hoe de bus 
door de straten van Alès werd gereden ... Gelukkig kon hij 
net op tijd worden gerepareerd om op de geplande datum 
huiswaarts te keren.

Autopech in Alès

• Fotowedstrijd 2013
Luc Mol vindt dat deze foto de prijs van 2013 mag winnen. 
De winnaar van de jaarlijkse fotowedstrijd met als thema 
‘volg het spoor’ maken we echter pas in de volgende 
nieuwsbrief bekend.  
Stuur je foto nog in via info@deGR5telijf.nl.


