Winterse taferelen op de GR5 in de Alpen
Op weg naar Vallonbrun - 21 juni 2010

www.deGR5telijf.nl

NIEUWSBRIEF
Beste wandelvrienden, 					

			

Januari 2015
		

We wensen jullie van harte een gelukkig en gezond 2015!
De eerste dagen van het nieuwe jaar zijn al om: nog steeds geen ijs en sneeuw, maar wel goede
dagen om wandelplannen te maken voor 2015. Nu Luc niet meer de wandelweken organiseert
heeft hij meer tijd om zelf op pad te gaan, en dat is hij zeker van plan.
In het voorjaar vertrekt hij naar Frankrijk om de camino del Norte naar Santiago te wandelen.
Daarnaast wil hij in het najaar ook nog door de Franse Alpen van Briançon (GR5!) naar de
Camarque lopen. In juli is hij terug om drie dagen met de GR5-te-lijfers in zijn prachtige Limburg
te gaan wandelen; daarover verderop in deze nieuwsbrief meer. Marijke is in juni in ZuidFrankrijk om de Chemin des Cathares (Traversée des L’ Aude) te lopen.

• Wandelweekend 2015 van vrijdag 10 juli t/m zondag 12 juli
Geweldig leuk: zoveel enthousiaste reacties op onze plannen om in de zomer van 2015 een
wandelweekend te organiseren en zoveel leuke mensen die hebben toegezegd mee te gaan.
Het wordt een weekend geheel in de GR5-te-lijf-stijl: een kampeerplek op een bijzondere locatie
namelijk een eigen veld bij Zwembad de Bosberg in Swalmen met alle faciliteiten: keuken,
toiletten, douches én gebruik van het zwembad.
Voor de degenen niet willen kamperen is er (beperkte) gelegenheid om tegen meerkosten in een
luxe vierpersoonstrekkershut te overnachten. De trekkershutten hebben een eigen toilet;
douches zijn op het terrein en beddengoed is aanwezig.
Programma:
Vrijdag 10 juli
Aankomst vanaf 16:00 uur
Wandeling station Swalmen naar het terrein 3 km.
We regelen dat je bagage (indien nodig) wordt
opgehaald aan het station.
Gezamenlijke warme maaltijd
Zaterdag 11 juli
Ontbijten, lunch klaarmaken
Wandeling langs de Swalm van de Duitse grens
tot aan de Maas. De Swalm is een van de laatste
meanderende rivieren in Nederland.
Barbecue (indien het weer het toelaat)
Zondag 12 juli
Ontbijten, lunch klaarmaken
Wandeling door het “Depot”, een NAVO-munitieopslagplaats, die 50 jaar lang was afgesloten voor
de buitenwereld. Terug lopen we door het natuurreservaat “Elmpter See”.
Afscheid om 16:00 uur

www.deGR5telijf.nl

Kosten:
70 euro als je met de tent komt (inclusief ontbijt, zelf gesmeerde lunch, koffie, thee op kampeerlocatie en twee avondmaaltijden)
115 euro als je in de trekkershut wilt verblijven (inclusief ontbijt, zelf gesmeerde lunch, koffie,
thee op kampeerlocatie en twee avondmaaltijden)
Je kunt je nu inschrijven door een aanbetaling van € 25 (tent) of € 50 (hut) per persoon over te
maken op IBAN NL69 INGB 0004 8680 81.
Vermeld daarbij ook of je vegetarisch wilt eten.
We verheugen ons op een prachtig wandelweekend vol hernieuwde contacten en het ophalen van
goede herinneringen.

• De GR5 in gevaar
In de vorige nieuwsbrief berichtten we over het uitblijven van nieuwe uitgaven van enkele
GR5-routeboekjes. Er is echter een oplossing voor een routebeschrijving van Luxemburg naar
de Vogezen. De beschrijving van het Franstalige boekje “GR5 Wallonië et Grand-duché de
Luxembourg” loopt in tegenstelling tot de (uitverkochte) Nederlandstalige versie “GR5 Wallonië
en Groothertogdom Luxemburg” door tot aan de Luxemburg/Franse grens. Vanaf hier kun je
met het Franstalige boekje “les GR de Lorraine” (Réf. 510) tot Schirmeck lopen. Het zo goed als
uitverkochte boekje “GR5 Luxemburg – Lotharingen” heb je dan niet meer nodig.
Via de GR5-te-lijf-winkel zijn echter nog twee nieuwe exemplaren te koop.
• “Slapen langs de GR5” gaat digitaal
We gaan de overnachtingsadressen langs de GR5 (Maastricht tot Schirmeck) voortaan via
de website aanbieden. De overzichten zijn voor geïnteresseerde wandelaars makkelijk te
downloaden en kunnen steeds worden geactualiseerd. Dat spaart veel tijd en is veel efficiënter.
Er komt dus geen nieuwe druk van het boekje “Slapen langs de GR5”.
Op onze website www.deGR5telijf.nl is een nieuwe pagina aangemaakt, waar je de lijsten
kunt vinden. We houden ons aanbevolen voor aanvullingen, wijzigingen en fouten. Je kunt ze
doorgeven via info@degr5telijf.nl. Alvast dank daarvoor.
• Walk of art
In vijf maanden tijd wandelde beeldend kunstenares Aafke Ytsma over de
GR5 naar Nice. Onderweg maakte ze prachtige aquarellen.
De aquarellen zijn nog tot 18 januari te bewonderen in het schip Stânfries X
aan de Willemskade te Leeuwarden bij de bibliotheek.
Op haar website zijn behalve afbeeldingen van haar werk ook reisverslagen
te vinden: http://walk-of-art.aafkeytsma.nl

• Tenslotte
Doe het rustig aan en geniet van het leven.
Hartelijke groeten,
Het bestuur van de stichting de GR5 te lijf
Marijke de Jong
Luc Mol

verder lopen?
www.degr5telijf.nl

Stel je geen prijs op deze nieuwsbrief, laat het via info@degr5telijf.nl even weten.
Wandelen in het Limburgse land

