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l Beste wandelvrienden,               februari 2012
       
Nederland is in de ban van de winter, elfstedenkoorts, ijs, gladde wegen, koude wind, sneeuw 
... en mooie winterwandelingen. Op het hoogtepunt van de koude viel bij de deelnemers aan de 
zomerwandelweken het informatieboekje in de bus. ‘Een warme verrassing in winterdagen om 
met een glaasje rode wijn lekker door te nemen’, mailde een van de deelnemers ons. 

Op weg naar Le Puy

• Fotowedstrijd 2011
Dit jaar was het thema van de fotowedstrijd ‘eten 
langs de GR5’. We ontvingen leuke en verrassende 
foto’s. Op de website zijn ze allemaal te zien.  
We hadden een overtuigende winnares: Margreet 
Bergsma uit Enschede. In haar foto waren alle 
ingredienten van een goede GR5-te-lijf-foto terug te 
vinden: een wandelaar, een verwijzing naar de GR5 
en het thema van dit jaar: eten. En dat alles op een 
originele manier geënsceneerd. De 10 jaar GR5-te-
lijf-kalender heeft ze al ontvangen.

• Zomer 2012 met de GR5-te-lijf 
Voor Luc is het heel bijzonder dat hij deze zomer op pad gaat met allemaal GR5-te-lijf-bekenden. 
Op zaterdag 30 juni verwacht hij samen met Saskia Klijnsma, die ook dit jaar weer gaat 
begeleiden, de deelnemers. Wandelaars moeten niet vergeten even te laten weten hoe ze van 
plan zijn te reizen. Suggesties daarvoor vind je op pagina 3 in het informatieboekje.

De winnende inzending van Margreet Bergsma

Ineke van Surksum met Hugo Goevaerts die voor de gelegenheid in een scootmobiel heeft plaatsgenomen.

De belangstelling voor de GR65 is groot. In november waren alle 
plaatsen al vergeven. De drie wandelweken van 2012 zitten dus helemaal 
vol. Belangstellenden voor de tocht van Nyon - Le Puy en/of Le Puy - 
Middellandse Zee kunnen zich nu al - zonder verplichting - zeker stellen van 
een plaats in de zomer van 2013 door een mail te sturen naar  
info@degr5telijf.nl.

Ook de eerste week van de GR5 vanuit Maastricht is volgeboekt.  
In de andere 3 weken zijn nog enkele plaatsen vrij.  
Aanmelden bij www.opstouteschoenen.nl

• Wandelboom Sint Pietersberg 
Vol spanning wachten wij op de plaatsing van de 
nieuwe wandelboom op de Sint Pietersberg; een 
markering van het einde van het Pieterpad en de 
kruising met de GR5. Toen Marijke daar op 29 oktober 
was om met het Pieterpad richting Pieterburen te 
beginnen, was er nog niets gebeurd.  
Inmiddels is Stichting Wandelnet al wel met het 
plaatsen van nieuwe bomen begonnen, zoals je in dit 
filmpje kunt zien:  
http://www.youtube.com/watch?v=n-kXbRMGgNg 
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• Tenslotte
Wij wensen iedereen een fijn voorjaar met veel mooie 
wandelingen als opmaat voor 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.

Voor de  GR5 door de Alpen : adviezen op maat 

• Een reünie voor GR5-te-lijvers in de Alpen 
24 van onze wandelaars zijn deze zomer (weer) de Alpen in getrokken. Een flink aantal is van 
plan deze zomer (verder) de Alpen in te gaan. Speciaal voor hen was er het wandelcafé waar 
Lies Denis, GR5-te-lijfster van het eerste uur, de prachtige lustoordtuinen in Kootwijkerbroek zou 
openstellen. Helaas kan dit niet doorgaan.  
 
We hebben echter het volgende alternatief bedacht: 
We wandelen op zaterdag 12 mei met Alpengangers de wandelroute ‘Amelisweerd’ van station 
Utrecht Centraal naar station Bunnik (12,5 / 15 km). Na ruim 10 km komen we bij theehuis 
Rhijnauwen waar we uitgebreid de tijd zullen nemen voor het uitwisselen van ervaringen. 
Minimum aantal deelnemers is 10. Meld je uiterlijk 1 april aan via info@degr5telijf.nl, ook als je 
dit n.a.v. de vorige nieuwsbrief al gedaan had.
Je ontvangt dan de vertrektijd en het verzamelpunt.

• Nieuws uit de GR5-te-lijf-winkel 
Sinds kort verkrijgbaar:
-  Nederlandse vertaling van de Franse gids die het traject Genève - le Puy over de GR65 
beschrijft (Réf.650).
 - ‘Slapen langs de GR5 2012’, het boekje met overnachtingsadressen tussen Maastricht en 
Schirmeck is vernieuwd en uitgebreid met tips voor het Vogezentraject.
Kijk in de GR5-te-lijf-winkel op www.deGR5telijf.nl.


