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Contributie:  hoofdlid € 26,00, gezinslid € 19,00. Wordt via incasso geïnd. 
  IBAN-nummer: NL10 RABO 0130 6194 93,  
  BIC-code RABONL2U 
  t.n.v. penningmeester WSV “De Grenslopers”. 
 
Opzeggen lidmaatschap: vóór 1 november, 
uitsluitend schriftelijk  
of per E-mail bij de Ledenadministratie:  
E-mail:  administratie@degrenslopers.nl 
Postadres: Willemien van de Wiel 
  Boscheind 40 
  5575 AA Luyksgestel 
 

Kopij voor het volgende clubblad vóór  7 december via E-mail of per post 
inleveren bij de redactie. 

 

E-mailadres redactie: redactie@degrenslopers.nl 
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 5575 BW Luyksgestel 

 
Bezoek ook onze site degrenslopers.nl of like FaceBook: De Grenslopers. 
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De Grensloper 29e jaargang nr. 153 oktober – november – december 2022 

 

Wandelvrienden, 

Voor velen zit de zomervakantie er weer op. 

Voor diegenen die in eigen land zijn gebleven waren het Spaanse 
temperaturen. Soms was het wel een beetje te veel van het goede. 

De zomer was dit jaar wel een hele goede wat het weer betreft. Zelfs de 
vierdaagse werd ingekort omdat de temperatuur te hoog op liep. 
Voor diegenen die toch wilden wandelen was het veel water meenemen en 
zoveel mogelijk in de schaduw van de bomen blijven. 

Tijdens de vakantieperiode werden traditiegetrouw De Grenspark 
Wandelingen gehouden. Acht dinsdagen op rij, vanuit acht verschillende 
dorpen in Grenspark de Kempen.  
Luyksgestel was op 2 augustus aan de beurt met de “Joop de Lange” 
memorial, die vanuit de voetbalkantine van ZSC in Westerhoven startte.  
Het deelnemersaantal was best groot (358 wandelaars) gezien de hoge 
temperatuur. 

Verder zijn – als ik dit schrijf – de voorbereidingen voor de clubwandeling op 
10 september in volle gang. Een groepje enthousiaste leden heeft op vrijdag 
19 augustus de clubwandeling voorbereid, door samen met de gids de route 
voor te lopen. De wandeling vindt plaats in de Ardennen bij het plaatsje 
Solwaster België. Niet vergeten een wandelstok mee te brengen want het 
eerste stuk is redelijk moeilijk te noemen. 

Ook de voorbereidingen voor de Wedertwandeling zijn in volle gang. De 
wandeling vindt plaats op 18 september en start in de kantine van VV 
Valkenswaard. Je loopt door bossen, steekt de Eindhovenseweg over en komt 
in het wandelpark waar je diverse vennen tegenkomt. Bij de rust is er van alles 
te koop voor de inwendige mens, daarna zijn er diverse lussen te volgen met 
allerlei bezienswaardigheden. 

Hopelijk heb je ervan genoten. 

Met vriendelijke groet Henry 
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In de nacht van 25 op 26 juli overleed onze vrijwilliger Alda Kanen. 

Harde werker, 
Vaste deelnemer aan onze club- en weekendwandelingen, 
Eerlijk en direct, 
Altijd bereid te helpen, 
Tot het laatst betrokken. 

Ook na het overlijden van haar man Gerard bleef Alda een vaste kracht op de 
rustpost van onze wandelingen. Nooit werd tevergeefs een beroep op haar 
gedaan. Ze wilde ook altijd voor een hele dag ingepland worden, want een 
halve dag werken was in haar ogen maar niks. 
Zij gaf haar eerlijke en ongezouten mening wanneer ze vond dat dingen beter 
anders konden. 

Toen bekend werd dat Alda leed aan een onomkeerbare ziekte stond zij erop 
om toch gevraagd te worden om te komen helpen. Ze gaf dan eerlijk aan of ze 
in staat was om ook daadwerkelijk te komen. 
Bij de Heksenboomwandeling in oktober 2021 gaf ze voor het laatst acte de 
présence. 

Het zal eind juni geweest zijn dat ze naar Luyksgestel gefietst kwam om 
gespaarde plastic doppen in te leveren. Zo lang mogelijk bezig blijven was 
immers haar devies. 

Alda, dank voor je tomeloze inzet. Je plekje rechts voor in de bus komt nu vrij. 

Rust zacht. 

Bestuur en medewerkers De Grenslopers  

  



3 
 

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 
 
Wo. 12/10 Heksenboomwandeling 7, 11, 18, 26 km 
 Start: Hotel De Tipmast,  
 Tipmast 48A, 5531 NG, Bladel 
 
Zo. 18/12 Kerstwandeling  7, 15, 19, 27 km 

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

 

2023 
 

Wo. 25/01 Open Grenzentocht 8, 12, 16, 20 km 
 Start: Café Heidelicht, 
 Eerselseweg 100, 2400 Postel (B)  

 
Zo. 23/04 Lente Bloei wandeling 7, 12, 16, 21, 26 km 
 Start: Gemeenschapscentrum Den Eijkholt, 
 Kapellerweg 3, 5575 BG Luyksgestel 
 
Zo. 18/06 Zomerwandeling  8, 16, 19, 24, 28 km 

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

 
Di. 01/08 Grensparkwandeling 6, 12, 18 km 
 Voetbalvereniging ZSC,  
 Koolakkers 7, 5563 AV Westerhoven 
 
Zo. 24/09 Haopertse Gaopertocht 10, 15, 20, 25 km 
 Start: MFA “Hart van Hapert” 
 Kerkstraat 3, 5527 EE Hapert 
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Heksenboomwandeling   12 oktober 2022 
 

Deze wandelroute voert door het gebied in Bladel waar de verhalen rond de 

Heksenboom en de daarbij horende roversbende van “Zwarte Kaat” zich 

volgens de oude volksverhalen hebben afgespeeld.  

Dat de verhalen nog steeds tot de verbeelding spreken blijkt uit het feit dat “de  

Heksenboom” in 2019 werd uitgeroepen tot Nederlandse Boom van het jaar. 

De routemakers hebben op alle routes de markante boom in de route 

opgenomen. 

 

Zo gaat de route ook langs de plek waar in 

vroeger tijden de Hut van Zwarte Kaat moet 

hebben gestaan. De boerenhoeve op 

landgoed Ten Vorsel is de plaats waar 

volgens de legende een baby op 

Driekoningenavond 1569 door de bende 

werd ontvoerd. Dit vormde het begin van de 

vertellingen rond de Bende van de Zwarte 

Kaat. 

De omgeving van landgoed Ten Vorsel biedt 

volop gelegenheid voor een afwisselende 

wandeling door de oude Kempische bossen 

met zijn heide en de mooi gelegen 

Kroonvennen. 

 

De routemakers bieden verschillende afstanden. Uiteraard zal de Kadiwagen 

van de Grenslopers weer op een strategische plek staan. Hier kunnen de 

benen worden gestrekt onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

Men kan kiezen uit 4 afstanden:  

  7 km       08.00-14.00 

11 km       08.00-13.00 

18 km       08.00-12.00 

26 km       08.00-11.00 

 

De startlocatie is Hotel De Tipmast, Tipmast 48a, 5531 NG Bladel.  

 

De startlocatie is tot op 1,5 km bereikbaar met lijnbus 319, halte busstation 

Bladel 
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Mededeling van de KWbN over de Jaargids 
 
 
Met ingang van 2023 gaan we de Wandel.nl Jaargids niet meer als papieren 
jaargids uitbrengen, maar in een andere (papieren) vorm gieten. Via deze 
nieuwsbrief willen we je daar graag uitgebreid over informeren. 
 

Waarom geen papieren jaargids meer?  
• Uit onze recent gehouden Grote Wandel Enquête blijkt dat veel 

wandelaars (leden en niet-leden) onze tochtgegevens uitsluitend digitaal 
raadplegen. Via de website en de app van Wandel.nl hebben zij direct 
toegang tot de meest actuele informatie. Bij het verschijnen van de 
papieren jaargids is de inhoud immers deels al verouderd vanwege 
tussentijdse wijzigingen en nieuw toegevoegde tochten in de 
tochtdatabase. Kortom: onder de wandelaars is er minder behoefte aan 
een papieren jaargids. 
 

• Als KWbN nemen we onze verantwoordelijkheid als het gaat om 
duurzaamheid en de zorgen om het milieu. Een aparte papieren jaargids 
past niet meer in het huidige tijdsbeeld. 
 

• Wereldwijd is er een tekort aan papier en daarmee stijgen ook de 
papierkosten. Dus ook vanuit kostenoverweging is het logisch de uitgave 
van de Jaargids te heroverwegen. 

 

Tochtgegevens als onderdeel Magazine Wandel.nl 
Alles bij elkaar heeft ons doen besluiten om de papieren jaargids in een 
andere vorm uit te gaan brengen. Daarbij nemen we niet helemaal afscheid 
van een papieren uitgave. Met ingang van editie 4-2022 (verschijningsdatum 
circa 2 december) gaan we tochtgegevens namelijk publiceren als onderdeel 
van magazine Wandel.nl. 
 
Het magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 60.000 
exemplaren. Die zijn bestemd voor alle KWbN-leden met een Alles-in-1-
lidmaatschap. 
 
 

Aanvulling van de redactie 
Alle hoofdleden van WSV De Grenslopers hebben een Alles-in-1-
lidmaatschap, dus ieder gezin ontvangt het magazine.  
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Gemeente Bladel verbindt 
 
De gemeente Bladel heeft ter ere van haar 25-jarig jubileum, een route 
samengesteld die de dorpen met elkaar verbindt. Ieder dorp heeft ook een 
eigen ommetje. 
 
Een mapje met de vijf routekaarten en de verbindende route is gratis te 
verkrijgen bij de gemeentebalie, Visit Bladel (voorheen PIT Bladel, voorheen 
VVV Bladel) en de gemeenschapshuizen. Ook liggen deze mapjes bij 
toeristische punten. Hierin staan de routebeschrijving en de 
bezienswaardigheden die je onderweg tegenkomt. 
Je vindt de routes ook op https://www.visitbladel.nl/nl/te-doen/routes. 
 
Het gaat om de volgende routes: 
 

1. Ommetje Hoogeloon 6,3 km 

2. Ommetje Hapert 5,0 km 

3. Ommetje Casteren 5,0 km 

4. Ommetje Netersel 7,9 km 

5. Ommetje Bladel 8,6 km 

6. Verbindingsroute langs de dorpen 24,0 km 

  

Veel wandelplezier! 

Met vriendelijke groet, Henk 
 

https://www.visitbladel.nl/nl/te-doen/routes
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CaminoBrabant, dag 1 en 2 
 
Maandag 11 april 2022, van Den Bosch naar Heeswijk 
Jos brengt me naar Den Bosch. Het is druk op de weg, een beetje file. Ik ben om 
8.15 uur bij de St. Jan. Even rondkijken, waar is de kapel voor de eerste stempel? 
Even een plechtig moment: de eerste stempel in een blanco boekje.  

 
Om 8.25 uur loop ik de St. Jan uit en na 100 meter 
ga ik al anders. Opletten in de drukke stad, ik heb 
de GPX, de stickers en toch ga ik anders! Snel 
gecorrigeerd. Ik spot het bordje van Groene Woud, 
Bossche Broek. Een mooi gebied met de skyline 
van Den Bosch op de achtergrond. Deze skyline 
blijft me lang volgen.  
Ik ga met de Dommelbrug onder de snelweg A2 

door. Ook Sterrenbosch is heel verrassend, met waterpoelen, bruggetjes. De 
natuur begint heel voorzichtig wakker te worden uit de winterslaap en krijgt een 
groene glans. Ik houd wel van deze bijzondere kleur groen.  
Bij het kapelletje van Den Dungen vind ik de stempel heel origineel verstopt. Deze 
techniek ken ik wel van geocachen. Verder genieten van de vele vergezichten 
over de boerenakkers. Pas ingezaaid, nog veel zand met soms een groene glans. 
Nabij openluchttheater La Damoiselle pauzeer ik even, de trui kan in de tas. Het 
wordt lekker warm, aangenaam om te lopen. Het pad maakt hier even een 
ommetje, voor uitzicht op de kerk van Den Dungen, twee vennetjes waar de zon in 
weerkaatst, waar grote grazers lopen, waar herinneringen van linie 1629 zichtbaar 
zijn. Een koffiestop bij bar Majocabar. Eigenlijk is deze gesloten, maar de deur 
staat open, dus naar binnen: toch koffie en de stempel staat in mijn boekje.  
Vervolgens over de Zuid-Willemsvaart en het Maximakanaal en zo kom ik in het 
Aa-dal. Ook een verrassend gebied met veel water. De Grote Wetering dient zich 
aan en zo ook het Maria boom kapelletje. Ik moet wel even goed kijken voor dit 
kapelletje, hoog en droog. De stempel wordt gezet. Gelukkig een bankje erbij om 
de inwendige mens te verzorgen.  
Door het waterwingebied vervolg ik de weg naar Nuland. In 
de kapel staat weer een stempel te wachten en eet ik een 
boterhammetje. Dwars door Nuland, waar ik een 
Pelgrimstraat spot, hoe toepasselijk is dat. Onder de 
rijksweg door en algauw volgt dan het Kerkdekskepad. Dit 
smal pad doet me denken aan een pad op de Cartierheide, 
met het Pannegoor, waar veel meeuwen broeden.  
Weer de Grote Wetering over om via het Dierenbos verder 
te gaan. Alweer zo'n prachtig stukje natuur, wat is 
Nederland toch veelzijdig. 
De Lange Dreef doet zijn naam wel eer aan, ik rust even bij 
de Theetuin. Deze is gesloten, maar even op een stoel zitten voelt heerlijk. Ik was 
trouwens vorig jaar hier ook al, toen met “Ons Kloosterpad”.  
De Heikantsehoeve is ook zo'n lange weg waar geen einde aan lijkt te komen. 
Ook hier veel pas ingezaaide akkers. Even doorbijten. Ik word beloond met 
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Boskapel Maria waar weer een stempel voor me is. Even later doemt Kasteel 
Heeswijk op. Hier had ik graag even willen snuffelen in het winkeltje, maar helaas 
gesloten op maandag (voorlopig ook op dinsdag.)  
In Heeswijk (17.00 uur) wacht mijn eerste overnachting. Na 38 km. lopen, kijk ik 
ernaar uit. Eten, douchen en slapen.  
 
Dinsdag 12 april 2022, van Heeswijk naar Lieshout 
Na een heerlijke nachtrust en verwen ontbijtje, ben ik om 8.15 uur reisvaardig en 
zeer nieuwsgierig wat deze tweede wandeldag me gaat brengen. Nou, daar kom 
ik snel achter: een dichte kerk, de deur van kerk Dinther is nog op slot. Enkele 
dames weten me te vertellen dat deze pas om 9.00 uur opengaat. Helaas, daar 
wacht ik toch niet op. Nee, ik zit vol energie en wil verder. Ik verlaat Dinther via de 
Boterweg om zo de Kilsdonkse Molen te bewonderen. Hier ben ik ook geweest 
met “Ons Kloosterpad”. De weg, de Knotert volgend door het buitengebied met 
vergezichten ga ik onder de A50 door, richting Veghel. De bekende gebouwen van 
Veghel komen in beeld.  
Gehucht Dorshout met de vele boerderijen en akkers die pas ingezaaid zijn, alles 
zwart met een bescheiden groene glans. Dat heeft ook wel iets. De afwisseling 
van de seizoenen in de natuur spreekt me erg aan. In Dorshout hebben de 
huisnummers hetzelfde plaatje, ter herinnering aan het 50 jaar bestaan van de 
buurtvereniging. Hoe origineel. Ik loop Veghel binnen via de Hertog Janstraat en 
even later stempel ik in de kapel mijn boekje. Ik zoek een terrasje voor koffie, 
heerlijk. Het is ook al 11.00 uur. Veghel uitlopen gaat over de 
Zuid-Willemsvaart en deze blijf ik wat volgen.  
Via wat binnendoor wegen, kom ik in Zijtaart uit, waar ook weer 
een stempel te bekomen is. Na zo'n 16 km. over de verharde 
weg is het zandpad een welkome afwisseling. Heerlijk deze 
zachte ondergrond, tussen de weilanden door. Het gehucht 
Zondveld dient zich aan. Wat dan volgt is een lange saaie weg. 
Zondveldstraat, Jekschotstraat, Veghelseweg. Er komt geen 
einde aan, lijkt wel. Zo'n 6 km. alles van hetzelfde: landbouwgebied, dubbelzijdig 
fietspad, rij bomen (die voor schaduw zorgen, dat dan weer wel) en langs razende 
auto's is niet echt mijn ding. Maar het leven van een pelgrim gaat niet altijd over 
rozen, dus gewoon door lopen, echt verstand op nul. Ook de Beukendreef is nog 
zo'n weg. Maar dan, na 23 km. ik kan mijn geluk niet op. Eindelijk bos, mijn 
favoriete terrein. Dubbel genieten: ik matig mijn tempo, las een extra pauze in, zo 
blijf ik wat langer in het bos.  
Na zo'n 3 km is het weer voorbij en komt Lieshout in beeld. De stempel wacht in 
de kapel. Het is nu 15.00 uur. Het is nog te vroeg om naar mijn logeerplek te gaan, 
dus ik ga geocaches bezoeken. Ik drink natuurlijk een biertje bij het Brouwers 
café, nog even wat te eten kopen. En zo moet ik me dan toch nog haasten om 
voor 18.00 uur, de afgesproken tijd, bij het logeeradres te zijn. Moe en toch zeer 
voldaan, na 34 km. kan ik deze Caminodag afsluiten met een warme douche en 
slapen. 

….. wordt vervolgd ….. 
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FOTOWEDSTRIJD – NATUURFOTO’S 
 

Steeds meer leden sturen ons natuurfoto’s die meedingen naar een 
cadeaubon. Geweldig! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De winnende foto (hieronder) is gemaakt door Marion van Poppel. Zij kan de 
prijs tegemoet zien. Proficiat Marion 
  

 
 
 
 
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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Grensparkwandeling vanuit Westerhoven 2 aug. 2022 
De Grensparkwandelingen bestaan een kwart eeuw.  
 
Deze zomerwandelingen zijn ontstaan in 1995 uit de grensoverschrijdende 
samenwerking in vijf gemeenten van de Limburgse, Antwerpse en 
Nederlandse Kempen. Nu 25 jaar later zijn er 8 verenigingen die op 'n dinsdag 
in juli en augustus een grensparkwandeling organiseren.  
 
Op 2 augustus valt de eer bij de Grenslopers om een tocht te organiseren. We 
zijn nu te gast bij ZSC, Zwaluwen Sparta Combinatie, de voetbalclub van 
Westerhoven. Vanuit de kantine gaat het langs het hoofdveld en komen dan al 
snel in een klein bosgebied waar we doorheen slingeren. Het was moeilijk om 
hier goed en duidelijk pijlen op te hangen, maar het is de uitpijlers gelukt, we 
zijn niet verdwaald. Complimenten hiervoor.  
Vervolgens gaan we door het dorp waar druk gewerkt wordt aan de wegen. 
De stratenmakers hebben het druk met kijken naar de 350 deelnemers, die 
hier allemaal langs komen. Er is normaal maar weinig afleiding in 
Westerhoven.  
 

Een stukje verderop volgen we riviertje de 
Keersop om zo uit te komen bij de Sint-
Valentinus kapel. Het water in het putje naast 
deze kapel zou een heilzame werking hebben 
op huidziektes en vallende ziekte. Deze put zou 
er al in de achtste eeuw geweest zijn, naast een 
kapel. De kapel was in 1825 gesloopt en in 
1947 is er op dezelfde plaats een nieuwe kapel 
gebouwd door de Westerhovenaren uit 
dankbaarheid dat Westerhoven ongeschonden 
uit de Tweede Wereldoorlog was gekomen. 
Eind maart 2022 heeft een flinke brand de kapel 
behoorlijk beschadigd. Gelukkig is deze kapel 
weer perfect opgeknapt. Vele vrijwilligers zijn er 
maanden mee bezig geweest. Het eindresultaat 

mag er wezen. Er mogen weer kaarsjes branden.  
 
Hier staat de KaDi-wagen mooi opgesteld. Een verdiende rustplek.  
Van hieruit volgt “de Kempervennen lus”. De naam zegt het al: een rondje om 
de Kempervennen. Helemaal door de bossen, uit de zon en in een rustige 
omgeving. Helaas zijn hier wat pijlen verdwenen, gelukkig staan er vrijwilligers 
klaar om dit op te lossen en zo loopt er niemand verkeerd.  
Het is voor ons redelijk bekend terrein, al eens vaker gelopen, maar dat stoort 
ons zeker niet.  
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Als beloning is er de KaDi-wagen, voor de inwendige mens. Er is keuze 
genoeg: koffie, thee, broodjes, vlaai, soep zie ik voorbijkomen.  
Wat me opvalt is dat de vrijwilligers keihard werken om de wandelaars te 
voorzien.  

 
De wandelaars waarderen deze plek, onder de bomen, door rust uit te stralen. 
Ze blijven lekker lang zitten, er wordt veel gepraat met bekende en onbekende 
mensen. Ik voel het als een vredige deken. Zou het toch de uitstraling van het 
water in het putje zijn? 
Maar dan toch maar verder met “de visvijver lus”. Terug langs de Keersop. 
Maar dat is geen straf, mooie natuur en we komen wandelaars tegen. Zo zien 
we wie er allemaal nog meer mee loopt: He, ben je ook weer van de partij?  
Richting visvijver gaan we via de Eeuwselsedijk. Een eeuwsel is relatief arme 
of zure beekdalgraslanden, op de zuidelijke zandgronden, midden en oosten 
van Noord-Brabant. Omringd door wat bomen.  
 

Bij de visvijver treffen we jongelui aan met 
slaapzakken en stretchers. Ze hebben er zin in en 
de meisjes komen vanavond, vertellen ze. We laten 
ze maar met rust. Aansluitend volgen we de 
Beekloop, langs de ene kant heen en andere kant 
terug. We zien sporen van bevers. Hoe verrassend 
is dat. 
De ijsvogel zal zich hier ook wel thuis voelen.  
De kapel komt weer in beeld. We genieten 
nogmaals van de koffie met vlaai en het samen zijn 
met andere wandelaars.  
Het laatste stukje terug naar het startbureau gaat door het dorp en ook hier 
nog een stukje door het bos. Moe en zeer voldaan nemen we de stempel en 
de sticker in ontvangst.  
 

Dit was nummer 5 van deze serie, nog 3 te gaan.           
                                                                                                             Corrie. 
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De fabuleuze Kerst wandeling komt eraan!! 

Laat je verwonderen. 

Wat is er leuker dan nu (Zondag 18-12-2022) de feeërieke sfeer op te snuiven 

aan de hand van ‘n aantal schitterend toffe wandelingen. U wandelt in de 

mooie natuurlijke omgeving van de blokhut die gezellig in sfeer is aangekleed. 

Hier kun je genieten van een welverdiende rust. Heerlijk om zó romantisch 

naar de Kerstdagen toe te leven. 

Je thuis voelen in de schone Bosrijke omgeving van Luyksgestel, dat willen wij 

met onze sportieve activiteit in deze (donkere) tijd vieren. 

De route loopt over Stevensbergen, dit is een klein natuurgebied van 24 ha te 

midden van de Gemeentebossen van Luyksgestel en is een voormalig 

heideveld met enkele stuifzandresten. De Stevensbergen zijn eigendom van 

de Vereniging Natuurmonumenten. Dit is een Nederlandse 

natuurbeschermingsorganisatie, opgericht in 1905, die natuurgebieden in 

Nederland aankoopt en beheert. Het gebied Stevensbergen claimt het 

hoogste punt van Noord-Brabant te bezitten, maar komt met 43,7 meter 

daartoe nog 30 cm te kort op de 44 meter in het nabijgelegen Venakkerbos. 

In dit Venakkerbos bevindt zich ook het Zwartven. U slingert met de te lopen 

afstanden door De Kempen in een bosachtig natuurgebied van ruim 2000 

hectare in het Nederlandse deel van de gelijknamige streek De Kempen aan 

de Nederlands- Belgische grens. 

Startlocatie:  

De Drie Linden 

Rijt  2 

5575 CD Luyksgestel 

 

De afstanden/starttijden zijn:  

27 km   8.00 - 11.00 

19 km   8.00 - 12.00 

15 km   8.00 - 13.00 

  7 km   8.00 - 14.00 

 

Elke deelnemer ontvangt een sticker. 
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Clubwandeling, zaterdag 10 september is de dag 
 

Clubwandeling, zaterdag 10 september is de dag. 

Chauffeur Bruno die rijden mag. 

Met zijn Flixbus op stap. 

Willemien hield hem gezelschap. 

Gids Ely was onze enthousiaste man. 

En 19 mensen volgen hem dan.  

 

Bossen: wat een prachtige natuur. 

We liepen zo twee uur. 

Korte stop voor onze boterham. 

Weer verder, en zagen zelfs een 

beverdam. 

Langs de Hoëgne en nog wat 

rivieren. 

Met stenen die het pad sieren. 

 

Heel veel stronken kwamen op 

onze weg. 

Zelfs boomstammen, wat een pech.  

Regen dat was minder fijn. 

Maar dat maakte ons niet klein. 

Om half vier kwamen we in Hockai aan. 

Bakje koffie en een klein groepje die weer verder gaan. 

 

De rest kan van een trappistje genieten. 

Voordat we met de bus het bruin cafeetje verlieten.  

Om half zes weer bij elkaar. 

Solwaster en gids Ely lieten we daar.  

Om half acht weer in Luyksgestel terug. 

We hadden een prachtige dag achter de rug. 

 

Bestuur en organisatie onze dank en tot een volgende keer. 

Zo’n mooie dag dat willen we wel meer. 

 

 

Mientje Kwinten 
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Een dikke duim 

 
Eindelijk was het dan zover: 
Clubwandeling met gids langs De Hoëgne.  

Op zaterdag 10 sept met 20 leden naar Solwaster waar de gids Ely ons 

meenam voor een tocht van 23 km. Om 10.00 uur gestart en om 18.00 uur 

moe en voldaan weer bij de bus.  

 

EN, 
Willemien die dit alles geregeld heeft en zelf niet meeliep.  
Ze verdient van deze 19 lopers toch echt wel een dikke duim. 

 

 

 

Super geweldig, geweldig super. 
Willemien, bedankt.  

 

 

Op onze website vind je een foto-impressie 

(//myalbum.com/album/ZQsVfW2KG7X6XS/) 

https://myalbum.com/album/ZQsVfW2KG7X6XS/
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TECTONIC 

 
Een tectonic heeft een diagram dat is opgedeeld in blokken van een tot en 
met zes vakjes. In die vakjes moeten cijfers worden geplaatst. Wanneer het 
blok bestaat uit één vakje, komt er het cijfer 1 in te staan. Een blok van twee 
vakjes krijgt de cijfers 1 en 2; in een blok van drie vakjes moeten de cijfers  
1, 2 en 3 komen, enz. De bedoeling is het diagram zo in te vullen, dat vakjes 
met dezelfde cijfers elkaar niet raken, zelfs niet schuin. 

 
De oplossing wordt gevormd door de getallen op de vijfde rij op volgorde van 
links naar rechts. 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 december 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: KAMPEERVAKANTIE 

Winnaar van de Zomerpuzzel was:  Annie Luijten. 
 
Het gewonnen paar wandelsokken kan worden afgehaald bij Voet en Goed. 

 

mailto:redactie@degrenslopers.nl
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Tochten in eigen omgeving  
oktober - november - december 2022 

 
Voor meer wandelingen en informatie over annuleringen zie: 

https://www.wandel.nl 
 
 
Wo. 12/10 W.S.V. De Grenslopers 
 Heksenboomwandeling 7-11-18-26 km 
 Start: Hotel De Tipmast, 
 Tipmast 48a, 5531 NG  Bladel 
 Vertrek: 08.00 – 14.00 u. 
 
Zo. 23/10 W.S.V. Waalwijk ‘ 82 
 Jubileum Winterserietocht 40 jaar 10-15-20-25-30 km 

Start: Buurthuis Zanddonk, Willaertpark 2A,  
5144 VM Waalwijk 

 Vertrek: 09.00 – 13.30 u. 
 
Zo. 30/10 Stichting Buurthuis 't Sant 
 51e Klavertje Vier Wandeling 7-15-21-27 km 
 Start: Buurthuis 't Sant,  
 Witrijtseweg 9, 5571 XJ  Bergeijk 
 Vertrek: 07.00 – 14.00 u. 
 
Vr 04/11 OLAT 
t/m 24e Nacht van OLAT 80-110 km 
Za 05/11 Start: Sporthal De Braken, 
 De Braken 1a, 5282 JJ  Boxtel 
 Vertrek: 20.00 u. (110 km) en 23.00 u. (80 km) 
 
Za. 05/11 Atletiek Vereniging Valkenswaard 
 HolaPress Wandeltocht 5-10-15-20-25-30 km 
 Start: HolaPress,  
 Kluizerdijk 1, 5554 XA  Valkenswaard 
 Vertrek: 08.00 - 13.00 u. 
 
Zo. 13/11 G.V.A.C.  
 Witvenwandelevent 5-10-15-20-25 km 
 Start: Restaurant Witven, 
 Runstraat 40, 5504 PE  Veldhoven 
 Vertrek: 08.00 – 12.00 u. 
 
 

https://www.wandel.nl/
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Zo. 13/11 W.S.V. Hart van Brabant 
 1e tocht Winterserie Hart van Brabant 5-15-25-35 km 
 Start: Café Boerke Mutsaers, 
 Vijverlaan 2, 5042 PZ  Tilburg 
 Vertrek: 09.00 - 11.00 u. 
 
Zo. 20/11 OLAT 
 56e OLAT Winterserie 10-15-20-30-40 km 
 Start: Het Wapen van Westerhoven, 
 Dorpstraat 26, 5563 BD  Westerhoven 
 Vertrek: 08.00 – 12.30 u. 
 
Zo. 27/11 W.S.V. ZUth 
 Winterserie 8-12-20 km 
 Start: Blokhut/nieuw clubhuis "De Hoef", 
 De Hoef 22 einde kast, 5421 ZK  Gemert 
 Vertrek: 08.00 – 13.00 u. 
 
Zo. 27/11 W.S.V. Waalwijk '82  
 2e Winterserietocht 2022/2023 10-15-20-25-30 km 
 Start: Buurthuis Zanddonk,  
 Willaertpark 2a, 5144 VM  Waalwijk 
 Vertrek: 09.00 - 13.30 u. 
 
Zo. 18/12 W.S.V. De Grenslopers 
 Kerstwandeling 7-15-19-27 km 
 Start: De Drie Linden, Rijt 2, 5575 CD Luyksgestel 
 Vertrek: 08.00 - 14.00 u. 
 
Ma. 26/12 W.S.V. VWC Voetje voor Voetje 
 Snerttocht 10-15-20-30 km 
 Start: Café De Dommelstroom, 
 Bergstraat 32, 5551 AX  Valkenswaard 
 Vertrek: 08.00 - 14.00 u. 
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Wandelkalender Belgische grensstreek 
oktober - november - december 2022 

 
Voor meer wandelingen en informatie zie: 

https//www.walkinginbelgium.be/ 
 
Do. 06/10 De Harmoniestappers 
 De Oude Bleken in oktober 4-7-10-12-16-20 km 
 Start: Lokaal van de Gidsen, 
 Zelm 48, 2400 Mol 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Do. 13/10 W.S.V. Milieu 2000 Lommel  
 Hoeverbergentocht 5-8-10-13-18-23 km 
 Start: Gildezaal Sint Sebastiaan, 
 Oude Diestersebaan 55, 3920 Lommel 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Za. 15/10 W.S.V. Mol 
 Campinatocht 4-8-12-15-19-24-27 km 
 Start: Parochiecentrum Witgoor, 
 Meistraat 150, 2480 Dessel 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Zo. 16/10 W.S.V. De Grevenbroekers 
 Achelse Kluiswandeling 6-9-13-17-20 km 
 Start: Parochiaal Centrum Michielshof, 
 Michielsplein 3, 3930 Achel (Hamont-Achel) 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Do. 27/10 Torenvrienden Oostham  
 Herfstwandeling 4-6-10-16 km 
 Start: Voetbalkantine Toekomst Geneberg, 
 Verbindingsweg, 3945 Ham 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
 
Za. 29/10 W.S.V. De Bosdravers Eksel 
 Bostocht 5-6-10-15-16-20 km 
 Start: Buurthuis De Locht, 
 Lochtstraat 42, 3941 Eksel (Hechtel-Eksel) 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
 
 
 

file:///C:/Users/Jan%20Marlies/Documents/https/www.walkinginbelgium.be/
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Zo. 30/10 Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt 
 Herfsttocht 5-10-15-20 km 
 Start: Parochiezaal Holheide, 
 Heikapper 25, 3900 Pelt 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Di. 01/11 W.S.V. De Kampse Wandelaars 
 Asdoncktocht 4-6-8-10 km 
 Start: Buurthuis Heppen, 
 Heidestraat 66, 3971 Heppen (Leopoldsburg) 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u.  
 
Zo. 06/11 W.S.V. 10 Wing TAC 
 23e Sint Elooitocht 5-8-11-20 km 
 Start: Parochiecentrum, 
 Kloosterstraat 5, 3990 Peer 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
 
Za. 12/11 De Dommeltrippers Neerpelt 
 Dommeltocht 5-9-13-17-21 km 
 Start: Zaal Dommelgalm, 
 Jaak Tassetstraat 20, 3910 Neerpelt (Pelt) 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Do. 24/11 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 
 Waaltjesbostocht 5-8-10-13-18-23 km 
 Start: Feestzaal De Moffel, 
 Martinus van Gurplaan 39, 3920 Lommel 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Zo. 27/11 Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt 
 Wintertocht 5-10-15-20 km 
 Start: Den Drossaerd, 
 Parkstraat 21, 3900 Overpelt (Pelt) 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Zo. 04/12 Torenvrienden Oostham 
 Sint Niklaastocht 5-6-12-18 km 
 Start: Kristoffelheem,  
 Schoolstraat 10, 3945 Oostham (Ham) 
 Vertrek: 06.30 – 15.00 u. 
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Zo. 11/12 W.S.V. De Bosdravers Eksel 
 Wintertocht 4-6-12-15-20 km 
 Start: Basisschool GBS, 
 Groenstraat 8, 3941 Eksel (Hechtel-Eksel) 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
 
Di. 13/12 W.S.V. Mol 
 Najaarswandeling 5-7-9-13-16-19 km 
 Start: Kantine KSK Branddonk, 
 Groenedijk 15, 2470 Retie 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Do. 22/12 Torenvrienden Oostham 
 Eindejaarstocht 4-6-10-16 km 
 Start: Kristoffelheem, 
 Schoolstraat 10, 3945 Oostham (Ham) 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
 
Do. 29/12 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 
 Grenstocht 5-8-12-16-20-24 km 
 Start: Buurthuis Het Zand, 
 Frederik van Eedenstraat 8, 3920 Lommel 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Za. 31/12 W.S.V. De Anjertrippers 
 Sylvestertocht 4-7-12-20 km 
 Start: Buurthuis De Locht, 
 Lochtstraat 44a, 3941 Eksel (Hechtel-Eksel) 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Za. 31/12 De Ravelse Wandelaars 
 16e Mieke Pap Route 5-8-13-18-22-25-30-34-42-50 km 
 Start: Gemeentezaal, 
 Dorp 30, 2382 Poppel (Ravels) 
 Vertrek: 06.30 – 15.00 u.  
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         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, Henry Usherwood  
2e Penningmeester: Tel: 040-2521308 E: voorzitter@degrenslopers.nl 
 
Secretaris, Vice voorzitter, Henk Smoorenburg E: secretaris@degrenslopers.nl 
Vert. Ledenadministratie, Tel: 0497-542452 E: administratie@degrenslopers.nl 
Vert. Privacy,    E: privacy@degrensloper.nl 
Vert. PR   E: publicrelations@degrenslopers.nl 
Vert. website/ redactie clubblad: E: redactie@degrenslopers.nl 
 
Penningmeester: Nelly Ploos van Amstel  
 Tel: 0497-843332 E: penningmeester@degrenslopers.nl
  
Vert. midweekwandelingen: Leny Nabuurs 
 Tel. 040-2852362   
 
Vert. zondagwandelingen: Arlette Hoppenbrouwers  
 Tel: 06-53697258  
 
Catering: Emmie Scheerens  
 Tel: 0497-541319 
  

 
Voorzitters werkgroepen  
Zondagwandelingen: 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 
 

mailto:administratie@degrenslopers.nl
mailto:redactie@degrenslopers.nl
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