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NIEUWSBRIEF
Beste wandelvrienden, 					
			
Januari 2013
							
Dit is onze dertiende nieuwsbrief, de eerste in 2013. Gelukkig zijn we niet bijgelovig; we geloven
in een mooie wandelzomer!
Route 2013

GR65: door de zonnebloemvlaktes

• Zomer 2013
De Régordane oftewel de wandeling over de GR700 van le Puy-enVelay naar Saint-Gilles is bijna volgeboekt. Die wandelen we in het
voor dat traject meest gunstige weersperiode van 6 t/m 21 juni.
Van 22 juni t/m 13 juli gaan we vanwege het succes van vorige jaar
in herhaling met de aanlooproute naar Santiago de Compostella
over de Via Gebennensis (de pelgrimsbenaming van de GR65).
De deelnemers waren enthousiast over de wandeling over de GR65
van Nyon naar le-Puy-en-Velay: de indeling van de etappes, de
sfeer binnen de groep, het prachtige landschap, de indrukwekkende
Rhône, zonnebloemvelden, wijngaarden, de zwaarte (niet te
licht, niet te zwaar). Het pelgrimsgevoel gaf zeker een bijzondere
meerwaarde.
Er hadden zich voor 2013 veel potentiële deelnemers aangemeld,
maar de inschrijvingen vallen tot nu toe tegen. Daarom doen we
bij deze een oproep om nieuwe deelnemers te werven. Denk je
iemand te kennen die een geschikte wandelgenoot is, vertel dan
hoe leuk het is om mee te lopen. Weet je iemand aan te dragen als
deelnemer voor de GR65, dan ontvang je het originele GR5-te-lijf
T-shirt!

• Lezing over de GR 65

Op zaterdag 23 februari 2013 organiseert het St. Jacobsgenootschap (regio Limburg) een dag
met als thema: alternatieve wegen naar Santiago.
Luc geeft er een voordracht over de GR65, die in zijn geheel van de Zwitserse naar de Spaanse
grens (Saint-Jean Pied-de-Port) loopt.
De lezing wordt gegeven in de zaal naast het Witte Kerkje, Voorstad St. Jacob 74 in Roermond.
Als je meer informatie wilt of de dag wilt bijwonen meld je dan uiterlijk 14 februari bij Luc:
lucmol@planet.nl. De kosten bedragen € 15,00, incl. lunch en koffie/thee.
• Nieuws

Op zaterdag 9 en zondag 10 februari is er weer de fietsen wandelbeurs in de Amsterdamse RAI. Beide dagen
kun je van 10.00 tot 17.00 uur de meest uiteenlopende
informatie over wandel- en fietsrecreatie vergaren.
Meer informatie: www.fietsenwandelbeurs.nl
Ook wij van de GR5-te-lijf zijn er. We hebben geen stand,
maar vinden het leuk jullie op zaterdag te treffen in het
restaurant (trap op) tussen 12.00 en 13.30 uur.
We hebben een tafeltje aan het raam.
Je kunt Luc die dag ook treffen in het Pelgrimspaviljoen,
waar hij toekomstige Rome-gangers advies geeft.

Op 12 oktober bereikten Eelko en
Marjolein na de nodige tegenslag
toch de Middellandse Zee en dat
wilden ze voelen ook. Proficiat!

www.deGR5telijf.nl

• Wandelgidsen
De GR5 wordt druk belopen. Dat is mooi, maar heeft als nadeel dat gidsen gauw uitverkocht
raken. Gidsen vernieuwen kost veel tijd, ook omdat het deels door vrijwilligers gebeurt.
De volgende gidsen zijn uitverkocht:
* Réf. 502 Vogezen: nog steeds geen datum genoemd voor herdruk
* Réf. 504 Alpen eerste deel: verschijnt voorjaar 2013
* Réf. 507 Alpen vierde en laatste deel: verschijnt maart 2013
Van alle GR5 gidsen en ook van de GR65 en de GR700 zijn Nederlandse vertalingen verkrijgbaar.
Van het Vogezenboekje voorlopig ook bijbehorende kaartjes, overzicht en overnachtingsadressen.
Kijk op www.deGR5telijf.nl onder GR5 te lijf winkel.

De winnende foto van Frans Vlieg

• Fotowedstrijd 2012
De jury had het moeilijk dit jaar. Maar een strenge en strikte interpretatie van het thema van
“de wandelaar en het weer” gaf de doorslag. Als er geen wandelaar en geen verbeelding van
het weer op stond, viel de foto af. Jammer voor Eelko en Marjolein, die weer opvielen door hun
originele inzending.
Uiteindelijk bleven de foto’s van Joost Klaver (met zijn eenzame wandelaar die elementen
trotseert) en die van Frans Vlieg over. Hij werd de winnaar, omdat op zijn prachtige foto zowel de
sneeuw als de zon te zien zijn.
• Tenslotte
Voor ons is het leuk om al weer met vakantieplannen voor volgend jaar bezig te zijn. Hopelijk
inspireert deze nieuwsbrief jullie ook daartoe.
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.

Chateau de Portes

