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Oktober 2014
Beste wandelvrienden,                    

Laten we beginnen met een belangrijk bericht: ‘De GR5–te-lijf’ stopt met het organiseren van 
wandelreizen. Sinds 2002 hebben we met veel plezier en succes wandelreizen over met name 
de GR5 georganiseerd. Luc Mol vindt dat het nu tijd is om daarmee te stoppen. Zijn leeftijd en 
de daarbij horende kwaaltjes, het vele werk dat met het regelen en plannen gemoeid is en met 
name de verantwoordelijkheid die steeds zwaarder gaat drukken: het zijn allemaal zaken die tot 
het besluit om te stoppen geleid hebben. Daarbij komt ook nog dat het moeilijk is een passend 
nieuw wandeltraject te vinden, zonder dat er de zekerheid is dat er voldoende deelnemers zullen 
zijn. Wat wel blijft bestaan, is het verzorgen van informatie over de GR5 via de website en de 
nieuwsbrief.
  
Luc organiseerde de wandelweken zelf en was steeds aanwezig tijdens de wandelreizen. “Zonder 
mijn persoonlijke inzet zullen de reizen niet meer uitgevoerd kunnen worden volgens de eisen die 
ik er zelf altijd aan heb gesteld. Jammer is het natuurlijk wel, het was mijn lust en mijn leven”.

Ruïnes en wijngaarden in de Vogezen

Anno Duursma heeft de Middelllandse zee bereiktProosten op het bereiken van de Porta Negra in Trier,   
het eindpunt van de Eifelsteig

• Eindpunt bereikt 
Weer een aantal van onze deelnemers heeft dit jaar Nice bereikt: Ali en Wim Jager, Bram 
Schouten en Léon Hermans. Frans Vlieg, Ingrid van Os, Marjon Singh, Heleen Koppe en Huub 
Deckers eindigden in Menton. Eervolle vermelding verdient Anno Duursma die na vele jaren van 
tegenslag eindelijk in Nice is aangekomen. Vermeldenswaard is ook dat Els Koops Finistere (het 
echte eindpunt van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella) heeft bereikt.

• Eifelsteig
15 wandelaars namen deel aan wat nu de laatste GR5-te-lijf-reis blijkt te zijn. We kunnen 
niet anders zeggen, dan dat het erg geslaagd was. De groep was erg leuk en de Eifelsteig is 
prachtig. Het was de eerste (en enige) GR5-te-lijf-reis nieuwe stijl: zonder tent, maar wel 
met bagagevervoer. De meeste deelnemers liepen al eerder met ons mee en konden zo dus 
een goede vergelijking maken. Ze vonden het een luxe reis omdat ze iedere avond hun bedje 
gespreid vonden en konden aanschuiven aan een diner. De ene overnachtingsplek was nog 
verrassender als de ander: kastelen, jeugdherbergen, kloosters, hotels en B&B’s. 
Sommigen misten wel eens de privacy van het eigen tentje en de gezelligheid rond de grote tent 
op de camping. Zeker omdat het de hele reis eigenlijk camping-weer was.
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• Tenslotte: een wandelweekend in 2015
We organiseren dan wel geen nieuwe wandelreizen meer, maar om zo maar te stoppen vinden 
we ook weer zo wat. Daarom hebben we plannen om midden juli 2015 een lang wandelweekend 
te organiseren rond Swalmen, het gebied dat Luc heel vertrouwd is en waar hij prachtige 
wandelingen kent. We hopen dat veel oud-deelnemers zich zullen inschrijven, zodat het ook 
een beetje een reünie zal worden. Als je interesse hebt om mee te gaan, kun je dat al kenbaar 
maken via info@degr5telijf.nl, zodat we de belangstelling al kunnen peilen.  
We houden jullie via de nieuwsbrief op de hoogte.

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.

verder lopen?

www.degr5telijf.nl

• De GR5 in gevaar 
Al jaren zijn het GR5-boekje van de Vogezen en de Nederlandstalige uitgave van het boekje door 
Wallonië en Luxemburg uitverkocht. Dat zelfde is nu ook bijna met het boekje van Luxemburg 
naar de Vogezen het geval. Volgens de uitgever (Grote Routepaden in Antwerpen) komen er 
voorlopig geen nieuwe drukken of herdrukken. 

Als er geen routebeschrijvingen meer verkrijgbaar zijn, betekent dat, dat er veel minder over de 
GR5 gewandeld zal worden. Hierdoor zullen accommodaties sluiten en wordt de GR5 als route 
minder aantrekkelijk. En daardoor zal de GR5 nog minder bewandeld worden en uiteindelijk 
niet meer ...?! Dat mag niet gebeuren! Daarom heeft Luc Mol het probleem aangekaart bij de 
Nederlandse vertegenwoordigers van de ERA, de Europeen Ramblers Association. De ERA maakt 
afspraken over Europese wandelpaden, De GR5 (of E2) maakt daar ook deel van uit.    

De GR5-te-lijf probeert tot nu toe de potentiële wandelaars zoveel mogelijk te helpen met 
kopieën van de routekaartjes, maar dat is eigenlijk een (te) bewerkelijke en (te) dure oplossing. 
Kijk op www.deGR5telijf.nl onder “GR5-te-lijf-winkel” hoe je deze en andere boekjes en 
vertalingen kunt bestellen. 

• Fotowedstrijd 
Thema van de fotowedstrijd 2014 was ´Hoe ver het is en 
hoe zwaar’. 
Piet van Buul en Age Put (winnaar 2013) stuurden  
prachtige foto’s maar als winnaar kozen we de foto van 
Henk van der Kant met een foto van zijn vrouw Cora op  
de Kalvarieberg bij Alendorf (Eifelsteig). Proficiat!  
De prijs krijgen zij binnenkort toegestuurd. 

Met het stoppen van de wandelreizen houdt ook de  
fotowedstrijd op te bestaan. 

GR5 in de Alpen - het meer van Genève zie je in de verte als je heel goed kijkt


