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NIEUWSBRIEF
Beste wandelvrienden,

De GR-te-lijf op de camping in Ouren waar opnames
plaatsvonden voor de televisieserie GR5

Maart 2020

Deze keer een korte nieuwsbrief om jullie erop te wijzen dat de Vlaamse televisieserie GR5
vanaf zondag 22 maart te zien is. Ook nog een oproep om op zaterdag 9 mei mee te lopen
met onze Haagse Groen-Geel-wandeling.

Televisieserie GR5 van start
De dramaserie 'GR5' gaat over vier vrienden, Michiel, Zoë, Ylena en Asim. Zij gaan de GR5
wandelen als eerbetoon en herinnering aan hun gezamenlijke vriendin Lisa. Zij verdween vijf
jaar geleden spoorloos toen ze op haar eentje dezelfde wandelroute liep, 2000 kilometer lang
van de Noordzee tot in Nice. De tocht zal de vier
twintigers voorgoed veranderen. Het wordt namelijk
niet alleen een fysieke uitdaging, want ze
dragen ieder ook een zware emotionele rugzak met
zich mee. Met de wandeltocht hopen de vier te
ontsnappen aan de druk van hun dagelijkse leven,
maar zo eenvoudig is dat niet. Ze nemen persoonlijke problemen, geheime agenda’s en onderlinge
spanningen met zich mee. Zo wordt de zoektocht
naar de waarheid over de verdwijning van Lisa voor
elk van hen ook een confrontatie met zichzelf.
De eerste aflevering is te zien op zondagavond 22 maart om 21 uur op BRT Eén en VRT NU.
De trailer kun je al op youtube bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=Hh9IFWF2FVw.

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. We wandelen door het Haagse Bos, over landgoed Clingendael
naar Meijendel (groen). Daar houden we een rustpauze bij de pannenkoekenboerderij.
Na een stukje door de duinen lopen we over het strand (geel) naar Scheveningen.
We beginnen 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.
Dit allemaal onder voorbehoud van de ontwikkelingen
rond het Coronavirus, zoals jullie zullen begrijpen.

Ten slotte
Misschien tot ziens op 9 mei!
Pas goed op jezelf en houd sociale afstand.

Het bestuur van de stichting de GR5 te lijf
Marijke de Jong
Luc Mol

