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Beste wandelvrienden,                       Januari 2014 
      
Al is het een beetje laat, het is niet minder gemeend: de allerbeste wensen voor een gelukkig en 
gezond 2014! 

De wandelboom op de Pietersberg

• 2014
Veel wandelaars hebben zich al met veel enthousiasme opgegeven voor onze GR5- en Eifelsteig-
wandelvakanties in 2014. De reis eind augustus over de Eifelsteig is helemaal volgeboekt.

Op 15 juni starten we met de wandeling over de GR5. Voor deze reis zijn nog genoeg plaatsen 
beschikbaar. We lopen dan van Maastricht naar Vielsalm (week 1) en van Vielsalm naar 
Echternach (week 2). Een prachtig stuk door de Ardennen en Klein Zwitserland in Luxemburg. 

Veel lezers van deze brief hebben dit stuk al gelopen. Wij vragen hen bij deze bekendheid te 
geven aan deze reis door aan familie, vrienden en kennissen de route aan te bevelen. Het 
is ook de moeite waard om zelf dit traject nog een keer te lopen: nu zonder tent, maar met 
bagagevervoer van locatie naar locatie.
Voor iedere aanmelding via lezers van de nieuwbrief is er een verrassing!   
Alle informatie over het traject en het aanmelden is te vinden op de website www.deGR5telijf.nl
 

De GR5 bij Maastricht

• Adopteer een wandelpad 
Wandelnet, de overkoepelende organisatie van wandelpaden in Nederland, maakt het nu mogelijk 
om een deel van een wandelpad te adopteren.
De aanlooproute naar de GR5 loopt door Nederland. De stichting heeft natuurlijk onmiddellijk een 
aantal kilometers geadopteerd om deze sympathieke actie te steunen. 
Ook jij kunt bijdragen aan het voortbestaan van de lange-afstandswandelpaden in Nederland. 
Kijk hiervoor op http://wandelnet.nl/mijnwandelpad.

www.deGR5telijf.nl
http://wandelnet.nl/mijnwandelpad
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• Tenslotte
Op zaterdag 1 maart is Luc aanwezig op de Wandelbeurs in de RAI in Amsterdam. Hij is daar  
‘s middags te vinden in de stand van “Pelgrimswegen naar Rome”.  
Van 12.30 en 13.30 uur drinken we graag een kopje koffie met onze GR5-te-lijf-vrienden in het 
restaurant boven aan de trap.

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.

Eifelsteig: Monschau

verder lopen?

www.degr5telijf.nl

• Wandelgidsen 
Nieuwe druk topogidsen voor de Alpen:  
GR5-boekje “du Léman à la Vanoise” (Alpendeel 1 van het Meer van Genève tot Landry).  
Hiervan is in 2013 de 7de druk verschenen met kaartjes schaal 1 : 25.000, een aanzienlijke 
verbetering ten opzichte van de kaartjes in de vorige drukken, die een schaal van 1:50.000 
hadden. 

GR5-boekje “le Mercantour” (Alpendeel 4 van Larche naar Nice en Menton).  
Hiervan is in 2013 de 15de druk  verschenen, ook met kaartjes schaal 1 : 25.000. 

De routebeschrijvingen in de nieuwe drukken zijn sterk gewijzigd. De vertalingen zijn hierop 
aangepast.

Topogids voor de Vogezen nog niet herdrukt.  
GR5-boekje “Crête des Vosges” (Vogezen).De herdruk van dit boekje was voorzien in het 
voorjaar van 2014, maar is vertraagd. Tot de herdruk zijn vertalingen inclusief kleurenkaartjes + 
overzichtskaart + adressenlijst verkrijgbaar. Zo gauw de herdruk uitkomt, verschijnt er ook een 
nieuwe uitgave van “Slapen langs de GR5”.

Kijk op www.deGR5telijf.nl onder GR5 te lijf winkel hoe je deze en andere boekjes en vertalingen 
kunt bestellen. 

• Fotowedstrijd 2013 
Het thema voor de fotowedstrijd was “volg het 
spoor”. Dat inspireerde tot een aantal leuke 
inzendingen waarop wandelen en spoorrails met 
elkaar gecombineerd waren. Een verrassende  
foto waarop twee wandelaars het spoor bijster 
waren, kwam van onze trouwe inzendster  
Marjolein Lamaire. 
Elk jaar vindt de jury het een lastige opgave om 
een winnende foto aan te wijzen. Maar de  
winnaar heeft inmiddels zijn prijs ontvangen.  
Het is Age Put met zijn foto waarop een jonge 
wandelaar een GR5-wegwijzer is.

mailto:info@degr5telijf.nl
www.deGR5telijf.nl

