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NIEUWSBRIEF 

Beste wandelvrienden,         

Alweer (bijna) een jaar voorbij! De donkere dagen voor Kerstmis waren helaas sombere dagen 

voor Kerstmis en weinig aanlokkelijk voor het maken van een lange winterwandeling.  

Het is wel een mooie tijd voor het maken van wandelplannen voor de zomer.  

We zijn benieuwd of de lezers van deze nieuwsbrief nog over de GR5 aan het wandelen zijn. 

Van Eelko Gerritsen en Marjolein Lamaire ontvingen we dit leuke berichtje op 13 oktober:  

“We zijn gisteren aangekomen in Santiago. Het was heel bijzonder en emotioneel. Zo’n 20 jaar 

geleden zijn we begonnen in Amsterdam en nu 3570 km verder is het doel bereikt. Mede 

dankzij de GR5-te-lijf, die ons geïnspireerd heeft om te blijven lopen.  

 

   

 

 

December 2019 

 Nieuws ... 

Het wordt steeds lastiger om jullie met deze nieuwsbrief te informeren met relevant 

nieuws over de GR5. Het belangrijkste is natuurlijk on-line te vinden op bijvoorbeeld onze 

eigen website www.deGR5telijf.nl. Veel inspiratie kun je verder ook opdoen op de facebook

-pagina GR5, www.gr5.info, www.CarolBastings.nl/gr5 en wandelzusje.nl. 

 

Dit zijn nog de laatste weetjes voor GR5-wandelaars: 

- In het Bois de Sochaux (Vogezen) is een flinke omleiding waardoor je wat extra  

kilometers moet maken via Dampierre-les-Bois. 

- Op het stuk Belfort – St. Hippolyte is La Papeterie gesloten en ook Chambre d’hotes ‘Au 

jardin fleuri’ is er mee opgehouden.  

 Wandelplannen 

Eelko en Marjolein lopen volgend jaar verder naar 

Ferrol, Muxia en Finistere. Marijke gaat in zomer van 

2020 de Chemin de Stevenson lopen; ook dit is  

geïnspireerd door de GR5-te-lijf avonturen. 

Luc Mol wandelt verder over de E9 langs de Franse 

kust naar het zuiden. Dit najaar kwam daar  een van 

zijn dromen uit: hij beklom het hoogste duin van  

Europa: het 115 meter hoge Dune de Pilat. 

Nog 2200 km 
te gaan naar  
Santiago 

De Alpen in de buurt van de Mont Blanc 

http://www.carolbastings.nl/gr5
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De Koekamp—Haagse Bos in wintertooi 

 GR5-te-lijf-wandeling door groen-geel Den Haag  

Zaterdag 9 mei 2020 organiseert Marijke de Jong een dagwandeling van Station Den Haag  

Centraal naar Scheveningen; een stukje van de route overlapt met het Hollands kustpad. 

We wandelen door het Haagse Bos, over land-

goed Clingendael naar Meijendel.  Daar houden  

we een rustpauze bij de pannenkoekenboerde-

rij. Je kunt er als je wilt het bezoekerscentrum 

bezoeken.  Na een stukje door de duinen lopen 

we over het strand naar Scheveningen.  

De wandeling begint om 10.30 uur bij de  

piano in de hal van Den Haag Centraal.  

De wandeling is in totaal ongeveer 18 km lang 

en we lopen met een pittig tempo. 

Iedereen die mee wilt lopen is welkom. Graag 

wel even aanmelden via info@deGR5telijf.nl  

 Ten slotte 

De allerbeste wensen voor een gelukkig en gezond 2020! 

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.  

 Fotowedstrijd 

De vraag uit nieuwsbrief 29 was: De GR5 is niet het enige lange afstandspad op de Ballon  

d’ Alsace. Welke lijn volgt de GR7 die daar begint en naar Andorra loopt? 

Oplossing: De GR7 volgt de waterscheiding tussen de Middellandse zee en de Atlantische  

oceaan. De waterscheiding is de lijn waar het regenwater aan de ene kant naar  de  

Atlantische oceaan loopt en aan de andere kant naar de Middellandse zee. Luc Mol merkte het 

duidelijk toen hij vorig jaar van de Middellandse Zee naar de golf van Biscaje liep.  

De oversteek van de waterscheiding werd er met grote borden aangekondigd en uitgelegd,  

ook omdat deze lijn hier en ook vaak elders een klimaatgrens is. De invloed van het  

Middellandse Zeeklimaat raakte hij daar kwijt.  

 

Winnaar van het wandelboekje naar keuze is  

Bas Konings uit Venray. 

Dit is de nieuwe vraag:  

Deze foto is genomen tijdens de eerste GR5-te-lijf-

weken in de buurt van Stavelot. In welk jaar was dat? 

Wil je kans maken op een wandelboekje naar keuze, 

stuur dan voor 1 april 2020  je oplossing naar  

info@degr5telijf.nl. 

De Engelse tuin in Clingendael 
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