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Beste wandelvrienden,                             Juli 2015 
 
Dit keer een zomerse nieuwsbrief van de GR5-te-lijf. We doen graag verslag van het 
geslaagde wandelweekend vanuit Swalmen. Nu we geen wandelreizen meer 
organiseren en er van veel wandelaars de vraag kwam om dat toch alsjeblieft te 
blijven doen, was dit een heel mooi alternatief. Verder is er het goede en lang 
verwachte nieuws, dat er een nieuwe GR5-wandelgids voor de Vogezen is 
verschenen. “Traversée du Massif des Vosges” (ref.502, mei 2015 9de druk, ISBN-
nummer 978-2-7514-0756-7). 
 

 Zomerweekend in Swalmen 
Van 10 tot 12 juli was het een drukte van belang op het evenementenveld bij het 
bosbad in Swalmen. Op vrijdagmiddag kwamen veertig deelnemers in de stralende 
zon aan op ons eigen kampeerterrein; een ideale plek voorzien van het nodige 
comfort en midden in het Swalmdal.  
Er stonden een avondwandeling en twee dagwandelingen op het programma. Zo 
kreeg iedereen een goede indruk van wat het Swalmdal te bieden heeft, zowel aan 
Nederlandse als aan Duitse zijde. Vooral de pauzeplaats met bezoek aan de 
"vergeten-groentetuin" viel in de smaak. Net als de maaltijden trouwens, op ons 
kampterrein bezorgd en verzorgd door "traiteur Theo".   
Een hoogtepunt was ook de GR5-te-lijf-quiz, Froukje de Boer won in een spannende 
afvalrace het laatste originele GR5-shirt. 
 

    
We hadden bewust gekozen voor het woord zomerweekend, toch werd het een 
beetje een reünie. Volgend jaar weer? Wie weet een mooie plek ergens in ons land? 
John Klein maakte een sfeervolle fotocompilatie. Je kunt hem hier bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ctr9zXG4FB4&feature=youtu.be 
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 Traversée du Massif des Vosges 
Toch nog onverwacht is eindelijk een nieuwe wandelgids voor de Vogezen 
verschenen. De oude gids dateerde van februari 2006 en was al jaren uitverkocht. 
Het is geen nieuwe druk: het boekje is geheel nieuw van opzet. Er is een flink aantal 
wijzigingen in de route doorgevoerd en de tekst is helemaal aangepast.  
De kaartjes zijn op een veel kleinere schaal, nl.: 1: 25.000. De leesbaarheid en 
duidelijkheid van de route is er enorm op vooruit gegaan. Je moet er wel wat meer 
door meedragen, want het boekje is hierdoor wel dikker en dus zwaarder op 
geworden. Ook de titel van het boekje is veranderd: "Traversée du Massif des 
Vosges" en niet meer “Crête des Vosges". Het ISBN-nummer is  978-2-7514-0756-7. 
 
Luc Mol heeft weer voor een Nederlandse vertaling van de Franse routebeschrijving 
gezorgd. De kopieën daarvan kunnen gemakkelijk in het boekje worden 
tussengevoegd, bovenop de Franse tekst. Door een e-mail te sturen met naam en 

adres naar info@deGR5telijf.nl en € 13,50 (€ 15,50 voor België) over te maken 
op IBAN: NL69 INGB 0004 8680 81 en BIC: INGBNL2A van de Stichting “de GR5 te 
lijf” te Belfeld krijg je de kopieën thuisgestuurd. 

 Rapportage in "op Pad" over de laatste kilometers van de GR5 
In samenwerking met stichting de GR5 te lijf is in maart 
2015 in "op Pad" een artikel opgenomen onder de titel: de 
Grande Finale van de GR5. Roel van den Eijnde heeft met 
een vriend vijf dagen gelopen van Saint-Étienne-de-Tinée 
naar Utelle en schrijft zeer lovend over dit traject. 
Alle bijzonderheden over hun tocht en hoe je deze 
tocht kunt voorbereiden en uitvoeren vindt je op: 
http://www.oppad.nl/?bestemming=gr5-wandelroute-
traject-saint-etienne-de-tinee-utelle.  

 
 Overnachtingslijsten "Slapen langs de GR5" 
Op onze website bieden we lijsten met overnachtingsadressen langs de GR5 aan. 
We doen er veel wandelaars een plezier mee, zo blijkt uit het aantal malen dat het 
wordt bekeken en gedownload. We vragen gebruikers als tegenprestatie om ons op 
de hoogte te houden van de actuele situatie of nieuwe adressen. 
Er waren zes lijsten die het gebied van Maastricht tot aan de Vogezen bestrijken. 
Daar is nu een zevende lijst aan toegevoegd van Schirmeck tot Fesches-le Châtel 
(door de Vogezen). 

 Ten slotte 
Doe rustig aan en geniet van de zomer. 
 
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.  

Utelle 

 

Aspremont 
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