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De Grensloper 28e jaargang nr. 152 juli – augustus – september 2022

Beste Wandelvrienden,
De Algemene Leden Vergadering hebben we na een uitstel kunnen houden
op 5 April, waarvan in dit nummer een kort verslag. De volledige notulen staan
op onze website onder Nieuws >>> Verslagen. Je kunt ze ook altijd opvragen
bij de secretaris.
We hebben weer een voorzitter, dat ben ik geworden.
Willemien van de Wiel is bereid gevonden om van mij de ledenadministratie
over te nemen. De ledenadministratie is geen bestuursfunctie meer, maar valt
direct onder het secretariaat.
Nu kunnen we als vereniging verder maar we zijn nog op zoek naar
kandidaten om het bestuur te versterken. Dus als er interesse is laat het maar
weten.
Verder kwam de commissie Toekomstvisie met een aantal aanbevelingen,
onder andere het samenvoegen van de midweek- en zondagwerkgroepen.
Alle leden van de werkgroepen worden uitgenodigd om in een vergadering
samen hier over een standpunt te bepalen.
Verder hebben we op de ALV ook een activiteitencommissie opgericht om te
kijken welke activiteiten we kunnen organiseren.

We hebben ook gewandeld o.a. het
vervolg van het Brabants
Vennenpad op 2 april, de Haoperste
Gaopertocht op 13 april, de
Mosbergenroute op 15 mei en de
Zomerwandeling op 12 juni. Verder
zijn de voorbereidingen voor de
Grensparkwandeling op 2 augustus
in volle gang.

Alvast veel wandelplezier.
MVG Henry
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Beknopt verslag van de ALV van 5 april 2022
De ALV vond plaats op 5 april in gemeenschapscentrum Den Eijkholt in
Luyksgestel, aanvang 20.00 uur.
Waarnemend voorzitter Henry Usherwood heette iedereen van harte welkom,
speciaal de ereleden Hans Nijsen en Willemien van de Wiel.
Er waren 43 leden aanwezig. Van de afwezige andere leden hadden zich er
twee afgemeld.
Henry memoreerde dat de jubilarissen van dit jaar reeds geëerd zijn en dat we
na een lange Corona-periode weer kunnen gaan wandelen. Verder bedankte hij
ook de Toekomstvisie-commissie, onder leiding van externe coach Debby Jans,
die een uitgebreid beleidsplan heeft opgezet en onlangs aan het bestuur heeft
aangeboden.
De notulen van de ALV van 28 september 2021 werden zonder
op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Secretaris Henk Smoorenburg gaf een kort verslag over het voorbije
verenigingsjaar 2021: Vanwege Corona werd er maar 1 wandeling gehouden:
de Heksenboomwandeling van 13 oktober met 226 deelnemers.
Als alternatief voor de gecancelde wandeltochten hebben we een aantal GPS
wandelingen op onze website gepubliceerd. De ledentocht “Vervolg
Vennenpad” kon wel plaats vinden. Op 11 september namen 11 wandelaars
deel. Het ledenaantal is verder teruggelopen en per 1-1-2022 was dit 367.
Onze traditionele feestelijke vrijwilligersavond kon niet doorgaan. In plaats
hiervan hebben de vrijwilligers een plantje en een cadeaubon van € 20,- van
bloemboetiek het Hofke in Bergeijk gekregen. Op de ALV van 28 september
2021 werd Willemien van de Wiel benoemd tot Erelid.
Onze penningmeester Nelly Ploos van Amstel deed verslag over het
boekjaar 2021. Zij lichtte dit toe aan de hand van de balans per 31-12-2021 en
de resultatenrekening over 2021. Het afgelopen jaar zijn we er niet in geslaagd
om onze kosten te dekken via onze wandelaars (via inschrijving en verteer); we
hebben maar 1 wandeling kunnen houden en de vaste lasten liepen gewoon
door. Dankzij de sponsoring van de Rabobank en de overheidsondersteuning
TASO, die we kregen voor alle wandelingen die niet doorgegaan zijn, sluiten we
2021 af met een positief resultaat. De financiële positie is nog steeds gezond.
Het voorstel om voor 2023 geen contributieverhoging door te voeren wordt
aangenomen. De kas werd gecontroleerd en in orde bevonden door Jeanne
Beerens en Jos Kelders. De vergadering verleende decharge aan het bestuur
voor het boekjaar 2021.
De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door Jos Kelders en Yvonne
Palland, met reserve-lid Martin Abeling.
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De Toekomstvisie-commissie, Henk Heesterbeek, Maria Abeling, Matthijs de
Vries, Petra Scheerens en Jan Nijssen, heeft een uitgebreid beleidsplan
opgesteld dat onlangs werd aangeboden aan het bestuur. Een aantal
voorstellen hieruit werd nu al ter stemming voorgelegd en die werden met een
meerderheid van stemmen aangenomen. Dat waren de volgende voorstellen:
•
Per 2023 het aantal wandelingen per jaar terug te brengen van 9 naar 6.
•
Beide werkgroepen worden samengesmolten tot 1.
•
Overleg plegen met de Drie Linden over samenwerking betreffende een
avondvierdaagse.
•
Oprichten van een activiteitencommissie. Activiteiten zouden kunnen zijn:
meerdere eendaagse busreizen, ontmoetingsavonden, wekelijkse
middagwandeling.
De activiteitencommissie zal voorlopig bestaan uit: Jan Nijssen, Magda
Smoorenburg en Frans Willems. Uitbreiding met een of twee leden is wel
wenselijk. Dit jaar zal het beleidsplan op de agenda van het bestuur staan.
Er zijn geen tegenkandidaten, daarmee worden de bestuursleden Henry
Usherwood en Henk Smoorenburg herkozen. Corrie Kelders trad af en was niet
herkiesbaar. Het voorstel van het bestuur om waarnemend
voorzitter Henry te benoemen tot voorzitter werd door de
aanwezigen met applaus aangenomen. Namens de vereniging
en bestuur neemt Henry afscheid van Corrie als bestuurslid en
bedankt haar voor haar actieve rol in het bestuur.
Het wandelprogramma voor 2023 omvat 6 wandelingen en wordt zonder
problemen aangenomen en zal t.z.t. in zijn totaal in het clubblad en op de
website gepubliceerd worden.
Henk en Magda maakten kenbaar te stoppen met het organiseren van de
weekendwandeling. De dagtocht naar de Ardennen gaat door en zal
plaatsvinden op zaterdag 10 september 2022.
Aan de hand van een viertal stellingen werd in 7 groepjes tijdens de
ALV onderzocht hoe de communicatie binnen de vereniging
versterkt kan worden. Het resultaat zal in het clubblad gepubliceerd
worden.
De volledige notulen kunnen opgevraagd worden bij ondergetekende en zijn
inmiddels ook op de website verschenen.
Secretaris Henk Smoorenburg
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W.S.V. De Grenslopers
Wandelprogramma 2022-2023
Voor actuele info over onze wandelingen zie: https://degrenslopers.nl
Neem bij alle wandelingen uw lidmaatschapskaart mee om de geldende korting te
ontvangen.
Tip: Gebruik de naamstickers van de club. Kosten € 2,00 voor een vel van 65 stuks.
Deze kunt u verkrijgen op het startbureau bij onze eigen wandelingen.

2022
Di. 02/08

Grensparkwandeling
Voetbalvereniging ZSC,
Koolakkers 7, 5563 AV Westerhoven

6, 12, 18 km

Zo. 18/09

Wedertwandeling
7, 14, 18, 25 km
Start: Kantine VV Valkenswaard
Pastoor Heerkensdreef 6, 5552 BG Valkenswaard

Wo. 12/10

Heksenboomwandeling
Start: Hotel De Tipmast,
Tipmast 48A, 5531 NG, Bladel

7, 11, 18, 26 km

Zo. 18/12

Kerstwandeling
Start: De Drie Linden,
Rijt 2, 5575 CD Luyksgestel

7, 15, 19, 27 km

2023
Wo. 25/01

Open Grenzentocht
Start: Café Heidelicht,
Eerselseweg 100, 2400 Postel (B)

Zo. 23/04

Lente Bloei wandeling
Start: Gemeenschapscentrum Den Eijkholt,
Kapellerweg 3, 5575 BG Luyksgestel

7, 12, 16, 21, 26 km

Zo. 11/06

Zomerwandeling
Start: De Drie Linden,
Rijt 2, 5575 CD Luyksgestel

8, 16, 19, 24, 28 km

5

8, 12, 16, 20 km
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Grensparkwandeling 2 augustus 2022
Na 2 jaar geen Grensparkwandelingen kunnen organiseren, dit jaar gelukkig
weer wel.
De Wandeling start bij de kantine van de Voetbalclub van Westerhoven
gelegen aan de Koolakkers 7, 5563 AV in Westerhoven.
Vanuit hier kan men kiezen uit 3 afstanden.
Eerst loop je een stuk door het dorp naar het buitengebied. Je komt door een
stuk natuurgebied bij de Keersop. Dan kom je bij de St. Valentinuskapel, hier
staat de Kadiwagen opgesteld. Hopelijk is de kapel tegen die tijd weer
hersteld na de brandstichting.
Hier kan men even wat eten en
drinken.
Van hier kan men kiezen welke lus
men gaat wandelen of weer terug
naar de start.
Afhankelijk van de afstand kom je
langs de visvijvers, door het
Ganzenbroek, een stuk langs De
Kempervennen en het Eurocircuit
weer bij de Kadiwagen.
De afstanden/starttijden zijn:
18 km
8.00 – 12.00
12 km
8.00 – 13.00
6 km
8.00 – 14.00
Deelname kost:
€ 0.00 voor kinderen t/m 12 jaar
€ 1.50 voor bondsleden
€ 3.00 voor niet-bondsleden
De startlocatie is tot op 650 meter bereikbaar met lijnbus 318, halte
Provincialeweg.
Als herinnering ontvangt iedere deelnemer een sticker.
Vergeet niet je stempelkaart te laten afstempelen, want na deelname aan
6 Grensparkwandelingen ontvang je de jubileum-attentie!
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Dopjes inzamelen voor een geleidehond
Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Voor KNGF wel!
Doe met ons mee.
Je zamelt dopjes in en brengt ze mee naar het startbureau op een van onze
wandelingen. Van daar gaan ze via een verzameldepot naar een fabriek die
ze overkoopt. Met het geld dat ze voor de dopjes geven, wordt een puppy
aangekocht die wordt opgeleid tot geleidehond. Lijkt simpel. Toch zijn er een
paar dingen die je moet weten.
Welke dopjes komen in aanmerking?
Vol enthousiasme begin je dopjes in te zamelen. Al wat plastic is, gaat de
verzamelbak in. Maar opgepast: niet alle dopjes zijn geschikt om ingezameld
te worden voor deze actie. Verschillende soorten plastic moeten door
verschillende machines verwerkt worden en in dit geval gaat het om een
bepaald soort plastic.
Dopjes die geschikt zijn
• Dopjes van flessen frisdrank
• Dopjes van flessen mineraal-en spuitwater
• Dopjes van melkflessen
• Dopjes van flessen fruitsap
• Dopjes van flessen voor sportdrank en water
• Dopjes van wasproducten, shampoos, lotions, cosmeticaproducten
• Doppen van choco, bussen koffie, potjes stroop
• Dubbele doppen
Komen niet in aanmerking
• Doppen groter dan 25 cm doorsnede
• Kroonkurken
• Lipjes van blikjes
• Metalen schroefdoppen zoals water en wijn
• Rubberen doppen
• Wijnkurken
• Vuile doppen waar gras, zand, schimmel, etenswaren, etc. in zit
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Vervolg Vennenpad, Netersel – Hilvarenbeek, 2 April 2022
Wat een genot om in vrijheid te mogen wandelen.
Na de aankondiging dat er op 2 april gewandeld gaat worden, komen er 8
aanmeldingen binnen, zodat we, inclusief organisatie, met 12 personen op
pad gaan. Dit is dan ook meteen het maximum. Er zitten immers niet meer
bonnen bij de "Snoeperkes” die we aangeboden hebben gekregen van de
Grenslopers.
Het is even wat geregel met het vervoer, maar met medewerking van de lieve
wandelaars is dit goed gekomen. Helaas haakt nog 1 wandelaar af, ze heeft
Corona opgelopen. Beterschap.
Iedereen is stipt om 7.30 uur in Hilvarenbeek, waar we met de helft van de
auto's naar Netersel vertrekken. Hier staat de "Blaalse” delegatie al te
wachten.
Ongeveer klokslag 8.00 uur begint voor ons dit Vennenpad avontuur. Al snel
gaan we de Neterselsche Heide op. Mooi gebied, met prachtige vergezichten.
Met de bekende vennen: Het Goor en De Flaes. Met natuurlijk de toren.
Gemaakt van 8 bomen uit De Utrecht, elk 25 m lang en 3000 kilo zwaar. Het
uitzichtbalkon bevindt zich op 22 m hoogte. We vervolgen de route door
Landgoed De Utrecht met als hoogste punt de Dunse duinen. We laten café in
d'n Bockenreijder links liggen en onze eerste stop is bij de
natuurbegraafplaats. Hier nemen we plaats onder de overkapping, maken
gebruik van de picknick tafel en toilet. We hebben dit vooraf afgesproken met
de vrijwilligers die voor deze plek zorgdragen. Geen probleem om hier te
rusten, met respect voor de mensen als er een dienst plaatsvindt natuurlijk.
Al pratend over van alles en nog wat: wat eten we vanavond, gezondheid,
allerlei kwalen en kwaaltjes, over de mooie rustige omgeving, over vroeger, nu
en de toekomst, over kinderen en kleinkinderen. Heel veel onderwerpen
passeren de revue, terwijl we rustig verder lopen richting de Broekling en de
bekende Andreas Schotel route.

Bij “de Drie Baadsters” wordt geposeerd voor een foto door de drie heren (zie
ze eens glunderen).
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De tekst op het bankje:
“Rijkdom is niet enkel het vergaren van vermogen, maar het beheersen van
hebzucht” spreekt voor zich.
En zo komen we via de Aalstheide bij de
lunchplek uit 't Jachthuis, nabij de
Tulderheyde. Op de grens met België en
op de helft van deze wandelroute, 18 km.
De inwendige mens krijgt verzorging en na
een uurtje rust kunnen we weer. Als we
dan richting Gorp en Roovert gaan, nabij
Papschot, worden we verrast door een
lichte sneeuw-hagel-bui. En dat nog wel op
de Grensweg, op weg naar grenspaal 209
en de Rovertkapel.
De naam Rovert is een samentrekking van
‘rode’ dat gerooide plek in het bos betekent
en ‘voorde’ een doorwaadbare plaats in
een beek.
Vanaf hier volgen we de Roovertsche Ley,
een meanderend riviertje. Dat het hier weleens zeer nat kan zijn hebben we
met het ‘proeflopen’ ondervonden. Het gehele pad was ondergelopen,
waardoor we een weg moesten zoeken door de bossen. Nu kunnen we
gewoon over het pad lopen. We volgen deze Ley tot aan de kruising met het
Gorp Baantje.
Op dit punt verlaten we het Vennenpad, hoe spijtig ook. Zo komen we niet
langs de woonboerderijen en het kasteeltje, eigendom van familie Van
Puyenbroek uit Goirle. Nee, we kiezen voor een middagstop bij gasterij De
Nieuwe Hoef. Deze gasterij is gevestigd in een tiendhoeve uit 1641.

Wat een ontzettend leuk café. We worden welkom geheten bij de deur en zo
voelt het ook meteen, als een warme deken. We kijken onze ogen uit, zoveel
authentieke spullen uit vervlogen tijden, incl. een heuse bedstede.
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Zeer voldaan, “we komen zekers nog een keer terug met partner, familie,
kennissen met de fiets of te voet”, verlaten we dit oud cafeetje.
Opmerking: alleen op zaterdag en zondag open, adres: Gorp aan de Ley 1,
5081 NZ Hilvarenbeek. Mocht je interesse hebben in een bezoekje.
We volgen deze Ley nog een
stuk, meanderend door
Landgoed Gorp. De laatst 8 km.
zijn ingegaan. Via de
Molenbosschen en
Galgenbergen, waar we de
route weer oppakken, komen
we uit bij de weilanden, met
zicht op de kerktoren van
Hilvarenbeek. De kerk is
omstreeks 1300 gebouwd in
gotische stijl. Deze toren is een
van de weinig bewaard
gebleven voorbeelden van
Kempense gotiek.
Via de Heistraat met
landbouwgebied lopen we
Hilvarenbeek binnen. Bij Het
Vrijthof met de Gebodenlinde uit
1676 eindigt dit deel, na 34 km,
van het Vennenpad voor ons.
Moe en zeer voldaan volgt de
evaluatie bij café 't Zwaan.
Natuurlijk onder genot van
drankje en Snoeperke,
aangeboden door de
Grenslopers. Onze dank
hiervoor. Het was Groots
Genieten.
Er worden ook meteen plannen gemaakt voor een vervolg: van Hilvarenbeek
naar Lennisheuvel, met de Oisterwijkse bossen en vennen en de Kampina.
Op zaterdag 8 oktober gaan we ervoor. Heb je zin om mee te lopen, ongeveer
37 km, aanmelden mag al.
De organisatie, Marion, Ad, Jos en Corrie.

13

Clubwandeling op zaterdag 10 september 2022
Eindelijk kunnen we ons opmaken voor een avontuurlijke Ardennentocht.
Een ervaren gids leidt ons o.a. langs het prachtige riviertje De Hoëgne met
diverse watervallen. We starten in de buurt van Solwaster. Voor de extra
sterken onder ons bestaat de mogelijkheid om nog even in de bus te blijven
zitten en zich af te laten zetten op een iets verder gelegen startplaats. We
gaan ervan uit, dat beide groepen ongeveer tegelijkertijd aankomen op de
plek waar we onderweg willen picknicken.

Hou met de volgende punten rekening.

•

Gedeelten van de tocht worden aangemerkt als redelijk moeilijk.
Daarom is het raadzaam stokken mee te nemen.

•

Op de startplaatsen is geen sanitair aanwezig en geen gelegenheid
om iets te gaan drinken. Daarom stoppen we onderweg (ongeveer 20
minuten voordat we gaan wandelen) bij een wegrestaurant om in
voornoemde behoeften te voorzien.
Ook voor een lunchpakket voor de picknick moet je zelf zorgen.
Onderweg bevinden zich sowieso geen HoReCa-gelegenheden.
Na de wandeling vertrekken we om 16:00u vanuit Hockai voor de
thuisreis.
Bij voldoende belangstelling gaan we gezamenlijk dineren op de
terugweg.

•
•
•
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De bus vertrekt stipt om 08.00u bij de kerktoren in Luyksgestel.
Rond 19.00u zijn we daar weer terug.
De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 25,00 p.p. voor leden
en € 27,50 p.p. voor niet-leden. Consumpties op het eindpunt van de
wandeling (Hockai) en het diner zijn hierbij niet inbegrepen.
U kunt zich inschrijven door:

• vóór 18 augustus a.s. een e-mail te sturen naar
info@degrenslopers.nl met je naam en adres. Geef daarin ook aan of
je het leuk vindt om gezamenlijk te dineren.
én

• vóór 1 september a.s. het verschuldigde bedrag over te maken op
IBAN NL10 RABO 0130 6194 93 t.n.v. Penningmeester WSV “De
Grenslopers” Luyksgestel, o.v.v. “clubwandeling”.
Pas na ontvangst van je betaling kan deelname geregistreerd
worden!
Schrijf meteen in voor deze prachtige tocht, want vol = vol.
Vragen?
Stuur dan een e-mail aan info@degrenslopers.nl of bel 06-51875049.
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Tochten in eigen omgeving
juli – augustus – september 2022
Voor meer wandelingen en informatie over annuleringen zie:
https://www.wandel.nl
Za. 02/07
Za. 02/07
Zo. 03/07

Joek
49e Mini Kennedymars Someren
Vertrek: 12.00 u.
58e Kennedymars Someren
Vertrek: 20.00 - 20.30 u.
26e Rondje Someren
Vertrek: 06.00 - 07.00 u.
Start alle drie: Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren

8 km
80 km
40 km

Di. 12/07

W.S.V. Voetje voor Voetje
Grensparkwandeling
7-11-17 km
Start: Herberg Harba Lorifa,
Pastoor Heerkensdreef 20, 5552 BG Valkenswaard
Vertrek: 08.00 - 15.00 u.

Di. 19/07

Wandelclub 55+ Eersel
Grensparkwandeling
Start: Clubhuis AV DES,
Postelseweg 74, 5521 RC Eersel
Vertrek: 08.00 - 15.00 u.

Di. 26/07

Di. 02/08

Vr. 05/08
Za. 06/08
Zo. 07/08

Wandelclub 't Sant
Grensparkwandeling
Start: Buurthuis 't Sant,
Witrijtseweg 9, 5571 XJ Bergeijk
Vertrek: 08.00 - 15.00 u.
W.S.V. De Grenslopers
Grensparkwandeling
Start: Voetbalvereniging ZSC,
Koolakkers 7, 5563 AV Westerhoven
Vertrek: 08.00 - 14.00 u.

7-12-18 km

6-8-12 km

6-12-18 km

38e OLAT Wandeldagen, dag van Lieshout 10-15-20-30-40 km
Vertrek: 07.00 - 12.00 u.
38e OLAT Wandeldagen, dag van Wijbosch 10-15-20-30-40 km
Vertrek: 07.00 - 12.30 u.
38e OLAT Wandeldagen, dag van Olland
10-15-20-30-40 km
Vertrek: 07.00 - 12.30 u.
Start alle drie: Natuurpoort De Vresselse Hut,
Vresselseweg 33, 5491 PA Sint Oedenrode
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Di. 09/08

Di. 23/08

Za. 10/09

Za. 10/09

Zo. 11/09

Zo. 11/09

Wandelclub No Limits
Grensparkwandeling
Start: Hotel De Tipmast,
Tipmast 48a, 5531 NG Bladel
Vertrek: 08.00 - 14.00 u.
Buurtvereniging De Richelhofjes
Grensparkwandeling
Start: Landhoeve De Buitenman,
Buitenman 2, 5094 EJ Lage Mierde
Vertrek: 08.00 - 15.00 u.
Stichting De 80 Van de Langstraat
Mini 80
Start: Raadhuisplein 2, 5141 KG Waalwijk
Vertrek: 14.00 - 18.00 u.
Stichting De 80 Van de Langstraat
De 40e Rabobank 80 van de Langstraat
Start: Raadhuisplein 2, 5141 KG Waalwijk
Vertrek: 20.00 u.
Stichting De 80 Van de Langstraat
Midi 80
Start: Wilhelminastraat 2, 5165 TJ Waspik
Vertrek: 07.00 - 16.00 u.
W.S.V. Nuenen
12e Vincent Wandeling
Start: Gemeenschapshuis Enode,
Eeuw Driessestraat 2, 5674 TN Nuenen
Vertrek: 07.30 - 14.00 u.

6-12-18 km

7-12-18 km

5 km

80 km

30 km

8-16-24-32 km

Zo. 18/09

W.S.V. De Grenslopers
Wedertwandeling
7-14-18-25 km
Start: Kantine VV Valkenswaard,
Pastoor Heerkensdreef 6, 5552 BG Valkenswaard
Vertrek: 08.00 - 14.00 u.

Zo. 25/09

G.V.A.C.
Grote GVAC Wandeltocht
Start: Sportkantine GVAC,
Knegselseweg 40, 5504 NC Veldhoven
Vertrek: 08.00 - 12.00 u.

Zo. 25/09

W.S.V. ZuTh
Herfsttocht
Start: Blokhut/Nieuw clubhuis 'De Hoef',
De Hoef 22 einde kast, 5421 ZK Gemert
Vertrek: 08.00 - 14.00 u.
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10-15-20-25 km

5-10-15-25 km
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Uit de oude schoenendoos
André Oosterwijk, een gepassioneerde 4-Daagse en
Kennedymars loper onder de Grenslopers, had wel
eens last van blaren. Allerlei middeltjes en goede raad
ten spijt bleef hij blaren krijgen. Maar in 2005, in
gesprek met een buurvrouw, kreeg hij een wat
bijzondere tip om blaren te voorkomen: Steek een
kastanje in je broekzak. Inderdaad had hij tijdens de
Kennedymars van dat jaar geen blaren!
Voor de routebepaling van een wandeling in 2009
hadden Jan Sengers, Frans Tilborghs en Wim Klomp eerst het weerbericht
bekeken. Het bleef droog was de voorspelling, dus namen de heren geen
regenkleding mee. Na een tijdje kwamen steeds donkerdere wolken aanzetten
en ja hoor, weldra vielen de druppels uit de
lucht. Het druppelen ging over in gieten en
even later werd het zelfs nog erger. En geen
schuilplaats te vinden. Het pluutje van Jan, de
poncho van Frans en de krappe vuilniszak van
Wim mochten niet baten. Overspoeld door het
vele water werd besloten om het op te geven
en het uitzoeken een week te verplaatsen.
Jacob Brussee had in 2009 tijdens onze
clubwandeling in Ugchelen enige minder goede
ervaringen. De route was uitgezet met
verschillende kleuren bandjes zonder verdere
aanwijzingen. Dat vereist oplettendheid, maar
ja als je driftig aan het praten bent….. Dat werd
dus teruglopen. Bij aankomst op het
startbureau werd hij binnengehaald met
Pruisische marsmuziek, er was géén vlaai en
de sticker kleefde niet. Tot overmaat van ramp werd de heren-WC in beslag
genomen door dames en de erwtensoep was ook nog op. Maar al deze feiten
voorkwamen niet dat Jacob een fijne dag had gehad.
Henk Smoorenburg
PS,
Heeft u nog een leuk verhaal of anekdote uit de oude doos laat het ons weten.
Wij tekenen het graag voor u op.
Tel. 0497-542452; secretaris@degrenslopers.nl
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Wedertwandeling 18 september 2022
Start:
Kantine VV Valkenswaard, Pastoor Heerkensdreef 6, 5552 BG Valkenswaard
De startlocatie is tot op 750 meter te bereiken met de bus lijnen 317 en 318;
halte Eindhovenseweg.
Deze keer starten we vanaf de voetbalkantine van VV Valkenswaard en lopen
zo over het Sportpark waar diverse sportclubs zijn: Voetbal, Hockey, Golf en
Tennis. Dan lopen we langs Harba Lorifa door de bossen richting
Eindhovenseweg, steken die over en komen we in het Wandelpark en langs
diverse vennen. Zo bereiken we de rust waar van alles te koop is.
Vanaf de rust heb je keus uit twee lussen, die ook te combineren zijn.
Een lus brengt ons naar de oude kweekvijvers. Er staat een uitkijkpunt om
over de vijvers te kijken. De moeite waard om zo via het Jacques Kanenpad
richting dierentuintje en via het Wiegersmapad terug te gaan naar de rust.
De andere lus gaat richting de Tongelreep. Een
mooi stuk natuur, waar de ijsvogel te zien is. Aan
het einde gaan we naar het Achtereindje en zo
naar het Landschut om uit te komen bij de
Eindhovense Golf.

Na de rust, gaan we via het Grote Meer - helaas helemaal dichtgegroeid richting finish.
De afstanden/starttijden zijn:
25 km
8.00 – 11.00
18 km
8.00 – 12.00
14 km
8.00 – 13.00
7 km
8.00 – 14.00
Als herinnering ontvangt iedere deelnemer een sticker.
Deelname kost:
€ 0,50 voor kinderen t/m 12 jaar
€ 1,50 voor leden van De Grenslopers
€ 2,00 voor bondsleden
€ 3,00 voor overige wandelaars
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FOTOWEDSTRIJD – NATUURFOTO’S
Ook dit kwartaal zijn er weer natuurfoto’s ingestuurd die meedingen naar een
cadeaubon.

.
De winnende foto (hieronder) is gemaakt
door Corrie Kelders. Zij kan de prijs
tegemoet zien. Proficiat Corrie!

Zoals al eerder opgemerkt: de
foto’s zijn in kleur natuurlijk
stukken mooier.
Bekijk ze dus ook eens digitaal
op onze website.

Overigens, kun je nog steeds natuurfoto’s insturen om
kans te maken op een cadeaubon.
Stuur ze naar redactie@degrenslopers.nl.
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Los de puzzel op door de woorden die bij de plaatjes horen op de juiste plaats
in te vullen. De grijze (gele) vakjes leveren letters op in willekeurige volgorde.
Maak hiervan een woord om tot de oplossing te komen. De goede inzenders
loten mee voor een paar wandelsokken t.w.v. €19.99, ter beschikking gesteld
door Voet en Goed.
Stuur de oplossing vóór 7 september a.s. op naar: redactie@degrenslopers.nl
of per post naar Prins van Luikstraat 81, 5575 BW Luyksgestel.
De winnaar wordt bekend gemaakt in het volgende clubblad.
Oplossing van de vorige puzzel: De natuur loopt uit maar is nooit te laat.
Winnaar van de Filippine was: Alda Kanen.
Het gewonnen paar wandelsokken kan worden afgehaald bij Voet en Goed.
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Brabants Vennenpad Vervolg
Op 2 april 2022 zijn er 11 wandelaars op weg gegaan voor het lopen van een
deel van het Vennenpad. De etappe ging van Netersel naar Hilvarenbeek.
Iedereen was zo razend enthousiast dat we hier een vervolg aan willen geven.
Dit vervolg zal plaats vinden op zaterdag 8 oktober 2022.
We lopen dan van Hilvarenbeek naar Lennisheuvel en hebben dan 37 km.
gelopen.
De spelregels/voorwaarden zijn:
Deelnemen is op eigen risico.
De afstand is nu 37 km.
Het vervoer wordt nog bekeken. Het is een idee om allemaal naar
Lennisheuvel te komen met de auto. Een aantal auto's blijft daar dan staan,
we rijden om 7.15 uur samen naar Hilvarenbeek, parkeren de auto en lopen
naar Lennisheuvel. Dan rijden we weer naar Hilvarenbeek om de auto daar op
te halen en kan eenieder naar huis. Wellicht heeft er iemand nog een beter
idee? Tips zijn welkom.

We willen graag om 8.00 uur aanlopen.
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Zowel leden als niet-leden die denken deze afstand te kunnen lopen, mogen
meedoen. We proberen zoveel mogelijk in een groep te lopen.
Onderweg komen we langs 3 cafés. Visclub “De Biestse oevers”, Mie Pieters
voor de lunch en Boshuisvenkraai. Natuurlijk zijn er de nodige bankjes, waar
we kunnen rusten. Eten en drinken zijn voor eigen rekening.
We hebben de route voorgelopen. We vinden het helemaal niet erg om nog
een keer mee te lopen, zo mooi is de natuur. Vanuit Hilvarenbeek lopen we
via Biest-Houthaker en gaan het Wilhelminakanaal over om zo achter langs de
Beekse Bergen en het Koningshoeven onder de A58 door te gaan. De lunch is
bij Mie Pieters, Laag-Heukelom, waarna we de Oisterwijkse Bossen en
Vennen in duiken. Na 22 km. staat er nog een caférust te wachten voordat we
de Kampina onveilig gaan maken. Bij het Van Tienhovenmonument staan de
nodige bankjes om de benen te laten rusten en zo beginnen we aan de laatste
8 km terug naar Lennisheuvel. Hier laten we de route los en volgen nog wel
een lus over de Kampina. Het is zeker een mooi en afwisselend
wandelgebied.
In Lennisheuvel is hopelijk nog een terras te vinden voor een afsluitend
drankje.
De eindtijd is niet te zeggen, dit is strek afhankelijk van de loopsnelheid en
terras/rusttijd. Onderweg afhaken is mogelijk, je moet dan wel zelf voor
vervoer terug zorgen.
Graag vooraf opgeven/aanmelden tot 1 oktober bij Corrie: tel 06 251 303 48.
Stuur een Whatsapp bericht met je naam en adres, dan voeg ik je toe aan de
Appgroep: Vennenpad.

Nog even samengevat:
Op 8 oktober 2022 vertrekken we om 7.15uur, met wat auto's vanuit
Lennisheuvel naar Hilvarenbeek. We wandelen om 8.00 uur aan. Dan is het
37 km lopen met 3 café-tussenstops en bankjes onderweg. Eten en drinken
zijn voor eigen rekening. Na de wandeling, vanuit Lennisheuvel rijden we
terug naar Hilvarenbeek om de achtergebleven auto's op te halen.
Opgeven tot 1 oktober 2022 bij Corrie: 06 251 303 48.
Deelnemen is op eigen risico.
Veel wandelgroeten van Marion, Ad, Jos en Corrie.
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COMMUNICATIE
Op de agenda van de laatste Algemene Ledenvergadering stond als laatste
agendapunt Communicatie. Waarom? Uit de analyse van de commissie
Toekomstvisie kwam naar voren, dat (gebrek aan) communicatie regelmatig
tot problemen leidt. Daarom leek het de moeite waard om te onderzoeken hoe
we daar verbetering in aan kunnen brengen.
We hebben in de vereniging natuurlijk diverse vormen van
informatieverstrekking, maar dat is eenrichtingverkeer! Daarmee blijft de
belangrijkste groep, nl. onze leden, ongehoord.
Wat willen we bereiken?
• Interactie met en tussen de leden vergroten
• Naamsbekendheid en aantrekkelijkheid van de vereniging vergroten
• Een maatschappelijke positie claimen en handhaven (denk bv. aan de
gemeente)
• De continuïteit van de vereniging borgen en voor financiële zekerheid op
de lange termijn (sponsoren)
De werkgroep Public Relations gaat dat probleem niet oplossen! Daarom zijn
we met de aanwezige leden aan de slag gegaan.
In betrekkelijk kleine groepjes werden 4 stelling besproken. Hieronder volgt
een samenvatting van de meningen van de aanwezigen.
Stelling 1:
Stel dat de papieren versie van De Grensloper vervalt. Denk daarbij aan
verschillende mogelijkheden. Alleen nog een digitaal clubblad, waarvan het
lezen al dan niet wordt voorbehouden aan de eigen leden; of een digitale
nieuwsbrief, die alleen uitkomt als er iets te melden is.
Pluspunten:
Een nieuwsbrief is actueler, digitaal is milieuvriendelijker dan papier, zolang
de mogelijkheid bestaat om zelf (een deel van) de inhoud te printen is digitaal
een goed alternatief.
Tegenargumenten:
Niet al onze leden zijn al digitaal te
bereiken, een aantal mensen leest liever
van papier dan van een scherm, met het
wegvallen van het clubblad raken we ook
de Belgische wandelkalender kwijt,
vervallen met het clubblad ook de
sponsoren?
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Stelling 2:
Stel dat de vereniging nieuwe leden een ‘warm welkom’ biedt met een
welkomst-e-mail direct na aanmelding en begeleiding door een buddy voor
100 dagen met een afsluitend evaluatiegesprek. Eventueel met een interview
in het clubblad.
Minpunt:
Meer druk op vrijwilligers of meer vrijwilligers nodig, niet elk nieuw lid zit te
wachten op (regelmatig) contact met een buddy (contactpersoon) en/of een
interview (denk aan privacy).
Stelling 3:
Stel dat de vereniging een gesloten Facebook-pagina opent, waar zowel leden
als niet-leden lid van kunnen worden, met de bedoeling wandelaars met
elkaar in contact te brengen.
Pluspunten:
Het komt de naamsbekendheid van de vereniging ten goede, je kunt
eenvoudig foto’s en informatie delen.
Minpunten:
Niet iedereen is PC-vaardig, Facebook is voor velen onbekend, huiver voor
teveel onzin.
Stelling 4:
Stel dat we ter bevordering van de
onderlinge communicatie een
jaarlijkse BBQ organiseren voor
alle leden. Denk ook na over een
eigen bijdrage, hoe en waar
organiseer je een BBQ voor zoveel
mensen, moet je een plan B
hebben voor slecht weer?
Pluspunten:
Als je er een spelelement aan toevoegt bevorder je het ons-kent-ons gevoel,
er ontstaan korte lijntjes, eigen bijdrage is geen probleem.
Tegenargumenten:
Moeilijk om geschikte ruimte te vinden, wandelen is belangrijker.
Suggesties:
Geen niet-leden uitnodigen, ook geen partners die geen lid zijn, met Instagram
bereik je een jonger publiek beter.
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Hoe verder?
Omdat de besproken stellingen voldoende stof tot nadenken geven, lijkt het
wenselijk om een werkgroepje samen te stellen, dat zich buigt over:
•
Verzamelen van ideeën, opmerkingen, vragen enz.
•
Wat gaan we ermee doen?
•
Hoe en wanneer koppelen we terug naar de leden en de PR-groep?
In dat werkgroepje zal één lid van de PR-groep zitting nemen.
Oproep: meld je aan als lid van dit werkgroepje om actief bij te dragen
aan de doelstelling, nl. het verbeteren van de communicatie. Dat kan
d.m.v. een e-mail aan redactie@degrenslopers.nl.
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Wandelkalender Belgische grensstreek
juli - augustus - september 2022
Voor meer wandelingen en informatie over annuleringen zie:
https://www.walkinginbelgium.be/
Zo. 03/07

Di. 05/07

Wo. 06/07

W.S.V. De Anjertrippers vzw
André Vanoppentocht
Start: Buurthuis De Locht,
Lochtstraat 44a, 3941 Eksel (Hechtel-Eksel)
Vertrek: 07.00 – 15.00 u.

4-7-12-20 km

W.S.V. Milieu 2000 Lommel
Grensparkwandeling 25e jubileumuitgave
Start: Buurthuis De Kom,
Kolonie 2, 3920 Lommel
Vertrek: 07.00 – 15.00 u.

5-7-8-10-15-18 km

Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt
Vakantietocht
Start: Clublokaal Hondenclub Duitse Herders
Leukenstraat, 3900 Overpelt (Pelt)
Vertrek: 08.00 – 15.00 u.

5-10-15-20 km

Zo. 17/07

W.S.V. De Bosdravers Eksel
Vakantietocht
4-6-12-20-30 km
Start: Zaal De Geer,
Overpelterbaan 14, 3941 Eksel (Hechtel-Eksel)
Vertrek: 07.00 – 15.00 u.

Zo. 24/07

W.S.V. Mol
Zomertocht
Start: Hof van ‘t Rauw,
Kiezelweg 181, 2400 Mol
Vertrek: 07.00 – 15.00 u.

Zo. 31/07

Di. 16/08

W.S.V. Milieu 2000
Internationale Teutentocht
Start: Feestzaal Klosterhof,
Oude Diestersebaan 1, 3920 Lommel
Vertrek: 07.00 – 15.00 u.

4-6-9-13-18-22-27 km

5-8-13-16-20-23 km

W.S.V. Mol
Grensparkwandeling
diverse afstanden van 4 tot 19 km
Start: Parochiecentrum Achterbos,
Achterbos 76, 2400 Mol
Vertrek: 08.00 – 15.00 u.
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Zo. 21/08

W.S.V. De Bosdravers Eksel
Zomertocht
4-8-12-20 km
Start: Don Bosco College,
Don Boscostraat 72, 3940 Hechtel (Hechtel-Eksel)
Vertrek: 07.00 – 15.00 u.

Do. 01/09

W.S.V. Milieu 2000 Lommel
Kattenbosserheidetocht
Start: Feestzaal Den Horst,
Gelderhorsten 146, 3920 Lommel
Vertrek: 07.00 – 15.00 u.

Za. 10/09

Zo. 11/09

Wo. 14/09

Vr. 23/09

Za. 24/09

5-8-10-13-18-23 km

Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt
Vliegdentocht
Start: Dagcentrum Vliegden Oost,
Boemerangstraat 20, 3900 Overpelt (Pelt)
Vertrek: 08.00 – 15.00 u.
W.S.V. De Anjertrippers vzw
Duinentocht
Start: Buurthuis De Locht,
Lochtstraat 44a, 3941 Eksel (Hechtel-Eksel)
Vertrek: 07.00 – 15.00 u.
W.S.V. De Bosdravers Eksel
Kloosterbostocht
Start: Schutterslokaal Willem Tell,
Grensstraat 52, 3941 Eksel (Hechtel-Eksel)
Vertrek: 07.00 – 15.00 u.
VZW Boslandtrail
BoslandTrail
Start: Weide (tegenover Winnerfarm Eksel),
Winnerstraat z/n, 3941 Eksel (Hechtel-Eksel)
Vertrek: 19.00 u.
VZW Boslandtrail
BoslandTrail
Start: Weide (tegenover Winnerfarm Eksel),
Winnerstraat z/n, 3941 Eksel (Hechtel-Eksel)
Vertrek: 07.00 u.
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4-6-12-20 km

4-7-12-20 km

5-6-10-11-16 km

50-75-100 km

50 km

W.S.V. “DE GRENSLOPERS”
In het Grenspark de Kempen, Luyksgestel
Opgericht 1 september 1993
Lid KWBN Regio Brabant-Zeeland
Kamer van Koophandel # 40240563
Bestuur
Voorzitter,
2e Penningmeester:

Henry Usherwood
Tel: 040-2521308

E: voorzitter@degrenslopers.nl

Secretaris, Vice voorzitter, Henk Smoorenburg
Vert. Ledenadministratie, Tel: 0497-542452
Vert. Privacy,
Vert. PR
Vert. website/ redactie clubblad:
Penningmeester:

Nelly Ploos van Amstel
Tel: 0497-843332

E: secretaris@degrenslopers.nl
E: administratie@degrenslopers.nl
E: privacy@degrenslopers.nl
E: publicrelations@degrenslopers.nl
E: redactie@degrenslopers.nl
E: penningmeester@degrenslopers.nl

Vert. midweekwandelingen: Leny Nabuurs
Tel. 040-2852362
Vert. zondagwandelingen: Arlette Hoppenbrouwers
Tel: 06-53697258
Catering:

Voorzitters werkgroepen
Zondagwandelingen:

Emmie Scheerens
Tel: 0497-541319

Sjef van Dun
Tel: 040-2017639
John van der Heijden
Tel: 0497-336593

Midweekwandelingen:

Jan Nijssen
Tel.: 06-40685859

Redactie clubblad:

Marlies Nijssen
Tel: 0497- 542035

E: redactie@degrenslopers.nl

Ansjerie van Maanen
Tel: 0497-541681
Corrie Kelders
Tel: 0497-385196
Marion van Poppel
Tel: 06-32190601
Materiaalbeheer en opslag: Frans Lathouwers
Tel: 0497-542331
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