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NIEUWSBRIEF
Beste wandelvrienden,
							
Om te beginnen wensen we iedereen natuurlijk een gelukkig en gezond 2011!

        Januari 2011

Ondanks dat er van een elfstedentocht geen sprake is, hebben we toch het gevoel van een echte
winter. Heerlijk, maar wat doet ons die nu ook verlangen naar de zomer!
Afgelopen periode zijn er al veel zomerplannen gemaakt; niet alleen door ons, maar ook door
veel van onze wandelaars hebben we aan de inschrijvingen gemerkt. De eerste twee weken zijn
bijna vol en gaan definitief door, in de laatste twee hebben we nog een paar deelnemers nodig
om die te laten doorgaan. Saskia Klijnsma zal Luc de eerste twee weken assisteren en Anneke
van Veller zal - als alles gaat zoals gepland - na haar aankomst in Nice de twee weken over de
GR57 begeleiden. Meer informatie over deze weken vind je verder in deze nieuwsbrief en op de
website. Belangrijk om te weten is, dat we hebben besloten om ook de GR57 van noord naar zuid
te lopen - dat is dus een verandering in de oorspronkelijke opzet.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@deGR5telijf.nl.
We vinden het erg leuk, dat een flink
aantal van onze wandelaars in de
zomer van 2011 (weer) van plan is de
Alpen in te trekken. Een aantal nieuwe
intiatieven zijn ontplooid. We raden
iedereen aan goed voorbereid op pad
te gaan. Je vindt daarvoor informatie
op onze website, die (met dank aan
Armando Grigoletto) weer wat meer
uitgebreid is. Op de foto’s in deze
nieuwsbrief kun je zien, dat in het
begin van de zomer de omstandigheden
winters kunnen zijn.
• Fotowedstrijd 2010
Thema van de fotowedstrijd dit jaar was ‘kastelen langs de GR5’ of te wel ‘my home is my castle’.
De vele inzendingen maakten het moeilijk om een winnaar aan te wijzen. Ron Leguijts foto van
het kasteel van Nyon met wandelaars op de voorgrond heeft gewonnen. Hij heeft de kalender
al ontvangen. Resie van Oeveren verraste met haar fraaie serie foto’s met een bijzondere
invalshoek. Eelko Gerritsen en Marjolein Lamaire waren heel creatief met Vlaams Kasteel (bier).
Zij ontvangen allen een set GR5-te-lijf-ansichtkaarten als troostprijs.
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• Bolfoto
Het kampement van de GR5 te lijf staat op een bolfoto! Verrassend om te zien
De foto is gemaakt op 4 augustus 2010 op camping Floreal ’t Veen in Sint-Job in ’t Goor (België).
Kijk op:
http://www.campinggids.com/bolfoto/panorama4.php?foto=beanhetve01&camp=beanhetve
Op foto 3 zitten Huub, Resie en Annemiek op het terras van de camping.
• Eindpunt Pieterpad - beginpunt GR5
Aan het einde van het Pieterpad op de Sint Pietersberg in Maastricht stuit
je op de GR5. Op deze kruising van lange-afstandspaden staat nu alleen de
basalten zuil waarop een tekst die verwijst naar de lange weg die nog te
gaan is als je door wilt lopen naar de Middellandse Zee.
Stichting de GR5 te lijf heeft het initiatief genomen om deze plek meer
cachet geven door er o.a. een picknicktafel en een wandelboom te plaatsen.
Contacten met Natuurmonumenten, de eigenaar van de grond, zijn
inmiddels gelegd.
• Lezing over de GR5
Luc Mol heeft een mooie en informatieve presentatie gemaakt over de GR5. Deze lezing is
bedoeld voor mensen de GR5 (willen gaan) lopen en - wat algemener – voor wandelaars die lange-afstandspaden willen gaan lopen. Interessant en leuk voor wandelcafé’s, -clubs en -groepen.
Voor meer informatie en de voorwaarden: lucmol@planet.nl
• Zomer 2011 met de GR5-te-lijf
9 juli t/m 23 juli 2011: eerste etappes van de GR5 van Maastricht naar
Troisvierges. Een prachtige en pittige wandeling door weilanden, bossen
en stille dorpjes - maar ook door Spa en Stavelot - langs riviertjes en over
hoogvlaktes naar het uiterste noorden van Luxemburg.
23 juli t/m 6 augustus 2011: Luik - Hotton - Troisvierges. De rivier de Ourthe
is de leiddraad van deze schitterende Ardennenwandeling over de GR 57.
Aanvankelijk wilden we deze vier weken in een lus aanbieden, maar omdat de
routebeschrijving van noord naar zuid is en omdat wandelaars ook deze route
als aanlooproute naar het zuiden willen gebruiken, hebben we besloten om
vanuit Luik te vertrekken. Deelnemers die de overstap van week 2 naar
week 3a meemaken, reizen met ons busje mee.

• GR5-te-lijf-kaarten
Leuk om te versturen als je op reis bent: de nieuwe GR5-te-lijf-ansichtkaarten. Je kunt ze
bestellen door slechts 2 euro over te maken op girorekening 4868081 van de Stichting “de GR5
te lijf” te Belfeld. Je ontvangt er dan 10.
• Tenslotte
Wij wensen iedereen een mooi voorjaar en we hopen velen van jullie deze zomer weer te zien.
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.

Ardennen - langs de GR57

