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NIEUWSBRIEF
Beste wandelvrienden, 					
			
Mei 2014
						
De winter hebben we dit jaar overgeslagen. We zijn nu al volop in de lente, bomen lopen uit,
struiken ontspruiten en de tulpen zijn al weer bijna uitgebloeid. Een heerlijke tijd om er op uit te
gaan voor een mooie voorjaarswandeling.
• Wandelweken 2014
GR5
Tot onze grote spijt hebben we de in juni geplande GR5-wandeling moeten afgelasten vanwege
te weinig belangstelling. Aan onze pogingen om nieuwe deelnemers te trekken heeft het niet
gelegen - aanwezigheid op de wandelbeurs, advertenties, artikeltjes in het regionale nieuws...
Het aanbod is nu eenmaal ontzettend groot en onze vaste deelnemers kennen dit traject van de
GR5 al. Enthousiaste mond-tot-mond-reclame bleek de meest effectieve manier van werven. We
vinden het heel jammer dat we de wandelaars die zich wel hebben aangemeld, hebben moeten
teleurstellen.
Eifelsteig
In augustus staat de Eifelsteig op het programma. Marijke wandelde hem in 2013 en Luc heeft
onlangs Trier bereikt. Allebei zijn ze enthousiast over de mooie paden. Je loopt door prachtige
landschappen, afgewisseld door leuke vakwerkdorpjes en -stadjes. De wandelingen zijn pittig;
onderschat dat niet! Soms gaat het steil omhoog en omlaag, maar dat moet je voor lief nemen,
al kun je hier en daar wel een hellinkje vermijden….
Een hoogtepunt was voor beiden de overnachting in abdij Himmerod.

Luc Mol bij Abdij Himmerod

Wijnboerderij Apostelhoeve aan de GR5 bij Maastricht

• Nieuwe NS-wandeling “Pietersberg Maastricht” deels over de GR5
Deze maand zijn de 4 nieuwe NS-wandelingen gepubliceerd. Een er van loopt vanaf NS-station
Maastricht over het laatste stuk van het Pieterpad en het begin van de GR5 naar Kanne.
Luc Mol is de initiator en hij hoopt dat het mensen zal aanzetten om de GR5 verder te volgen.
Kijk op www.wandelnet.nl/nieuwe-ns-wandeltochten-2014.
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• Fotowedstrijd 2014
Thema voor de fotowedstrijd van 2014
is “hoe ver het is en hoe zwaar”.
Met deze aanwijzing kun je weer vele creatieve kanten op. Voorwaarde is dat
duidelijk te zien is, dat er gewandeld
wordt.
Inzendingen kunnen tot 1 oktober 2014
gestuurd worden naar info@degr5telijf.nl.
• Wandel- en accomodatiegidsen
Topogids GR5 Ardennen/Luxemburg is nog steeds niet herdrukt.
Deze gids is wel nog in het Frans verkrijgbaar. Hiermee kun je de route indelen en volgen,
tenminste als je een kaartlezer en geen tekstlezer bent. De route is prima gemarkeerd.
Topogids GR5 Vogezen is nog niet herdrukt.
De herdruk van het boekje Crête des Vosges was voorzien in het voorjaar van 2014, maar
is vertraagd. Tot de herdruk zijn vertalingen inclusief kleurenkaartjes + overzichtskaart +
adressenlijst bij ons verkrijgbaar.
Topogids GR5 Jura kent een nieuwe druk.
Er is een nieuwe druk (maart 2014) verschenen van het boekje La Grande Traversée du Jura… à
pied. De vertaling is aangepast.

Accomodatiegids Slapen langs de GR5.
Wanneer de herdruk van de topogids GR5 Ardennen/Luxemburg verschijnt, komt er een nieuwe
uitgave van Slapen langs de GR5. Tot die tijd zijn wijzigingen te downloaden via onze website.
Kijk op www.deGR5telijf.nl onder GR5 te lijf winkel hoe je deze en andere boekjes en vertalingen
kunt bestellen.

• Tenslotte
Hoe gaan we volgend jaar verder?
Daar gaat Luc over nadenken op zijn tocht richting Santiago de Compostella over de GR653, de
Via Tolosana. Hij vertrekt 13 mei naar Toulouse.
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.

Het fort Sint-Pieter is tijdens de NS-wandeling in zijn volle glorie te zien.

verder lopen?
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