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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  8 maart 2023 via E-mail of per post 
inleveren bij de redactie. 

 

E-mailadres redactie: redactie@degrenslopers.nl 
Postadres redactie: Prins van Luikstraat 81 
 5575 BW Luyksgestel 

 
Bezoek ook onze site degrenslopers.nl of like FaceBook: De Grenslopers. 

 

 

mailto:administratie@degrenslopers.nl
mailto:redactie@degrenslopers.nl
http://www.degrenslopers.nl/
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De Grensloper 29
e
 jaargang nr. 154 januari – februari – maart 2023 

 
 

Beste Wandelvrienden, 
 
Ik wil iedereen namens het voltallige bestuur een gelukkig en vooral een 
gezond 2023 toewensen. 
Het zijn roerige tijden met al die problemen met energievoorzieningen en het 
stikstofprobleem waar Nederland zich mee bezig houdt. 
Maar ook dichterbij zijn er veranderingen bij de KWbN, waarover als het goed 
is ook een brief/Email van de Wandelvereniging bij u is geland. 
 
Verder wil ik het groepje vrijwilligers bedanken dat de KADI-wagen 
gerepareerd heeft en opnieuw van een fris uiterlijk heeft voorzien. Werkelijk 
Subliem! Ook dank aan Johan Kwinten en Monique van Horssen uit 
Luyksgestel voor het gebruik van de ruimte voor het repareren van de  
KADI-wagen. 
 
En dan de Algemene Ledenvergadering van De Grenslopers op 7 Februari 
2023. Gaarne zou het bestuur een zo groot mogelijke opkomst willen zien, 
daar er enkele belangrijke beslissingen genomen moeten worden. De 
beslissingen hebben nogal invloed op de te betalen contributie voor de 
komende jaren en de koers van De Grenslopers. Dus kom met zo veel 
mogelijk leden, alvast bedankt. 
Overigens staat de contributie voor 2023 al vast zoals besloten op de ALV van 
2022: dit is voor een hoofdlid €26,00 en voor een gezinslid €19,00. Deze 
wordt rond eind januari geïnd. 
 
De Kerstwandeling is alweer geweest en nu zijn we weer bezig met de 
clubwandeling. Er komt een Club wandeling aan op 15 Januari, zie verder in 
dit boekje 
 
 
 
De Open Grenzentocht op 25 januari is een 
midweekwandeling. 
 
 
 
Ik wens iedereen ’n fantastisch wandeljaar toe, 

MVG Henry  
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W.S.V. De Grenslopers 
Wandelprogramma 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. 
 
 

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  7, 11, 15, 17, 19, 25 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 
 Lustrumtocht 
 Start: MFA “Hart van Hapert”, 
 Oude Provincialeweg 21, 5527 BM Hapert 
 
 
Zo. 17/12 Kerstwandeling 7, 15, 19, 27 km 
 Start: De Drie Linden, 
 Rijt 2, 5575 CD Luyksgestel  
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Clubwandeling Winterserie in Waalwijk 
 
Op 15 januari 2023 houdt WSV Waalwijk ‘82 een winterserie wandeltocht.  
De routes die gelopen kunnen worden hebben een afstand van 5, 10, 15, 20, 
25 en 30 kilometer.  
 

  
De start is in 
buurthuis 
‘Zanddonk’ en 
de routes 
voeren voor het 
grootste 
gedeelte door 
het prachtige 
natuurgebied  
De Loonse en 
Drunense 
Duinen. 
 
 
 
 
 

 
We vertrekken met de bus bij de kerktoren in Luyksgestel om 08.00 uur 
en zijn om ongeveer 17.00 uur weer terug in Luyksgestel. 
 
De kosten voor deze clubwandeling zijn € 15,- p.p. voor leden; voor niet-
leden kost het € 25,- p.p.. 
 
Hier is bij inbegrepen: busreis en startkaart 
 
U kunt zich inschrijven door vóór 5 januari a.s. het verschuldigde bedrag over 
te maken op IBAN NL 10 RABO 0130 6194 93 t.n.v. Penningmeester WSV De 
Grenslopers Luyksgestel, o.v.v .’clubwandeling’, uw naam, plaatsnaam en zo 
mogelijk uw e-mailadres. 
 
 
Pas na ontvangst van uw betaling kan uw deelname geregistreerd worden! 
 
Schrijf meteen in voor deze prachtige tocht, want de datum is al heel kort bij! 
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EURO-INCASSO VAN UW CONTRIBUTIE 2023 
 
Belangrijk bericht aan onze leden: 

Voordat wij incasseren willen wij u het 
volgende laten weten: 

● het incassant ID (het nummer bij 
de RABO waaronder wij een 
incasso-overeenkomst hebben) 
is NL14ZZZ402405630000; 

● uniek machtigingskenmerk: bij de incasso zullen we Uw lidnummer 
vermelden. Overigens deden we dat ook al steeds in het verleden. 

● datum incasseren: we zullen gaan incasseren op of  
omstreeks 28 januari 2023. 

● datum machtiging: bij bestaande machtigingen wordt als 
datum 1-11-2009 vermeld. Dit voor de herkenbaarheid van de 
machtiging. 

● bedrag: de contributie bedraagt voor het eerste lid in het 
gezin, het hoofdlid: € 26, -. Voor elk gezinslid is de 
contributie € 19, -. De contributie is ten opzichte van het jaar 
2022 niet gewijzigd. De incasso gebeurt per lid, bij 2 leden in 
het gezin ziet u dus 2 maal een afboeking. 

● tot slot verzoeken we u voor voldoende saldo op uw rekening 
te zorgen. 

 Hebt u nog vragen? 
 Neem dan contact op met  
  
 Willemien van de Wiel, ledenadministrateur,  
 Email:  administratie@degrenslopers.nl. Tel. 0497-542446  
 of  
 Nelly Ploos van Amstel, penningmeester Tel. 0497-843332 
 
 Met vriendelijke groet, 
 namens WSV De Grenslopers 
 
 Nelly Ploos van Amstel   Willemien van de Wiel 
 penningmeester    ledenadministrateur 
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 Open Grenzentocht op Woensdag 25 Januari 2023 
 
 
We beginnen weer met de eerste wandeltocht in het nieuwe jaar, hopelijk 
hebben we de weergoden mee zodat we kunnen genieten van de mooie 
omgeving. 
De start is vanuit Café - Dancing Heidelicht aan de Eerselseweg in Postel. 
Er zijn 4 verschillende afstanden die men kan kiezen, 8-12-16 en 20 km. 
De routes lopen aan weerszijden van de grens, door een mooi afwisselend 
natuurgebied. 
 
De 12 km loopt voor een deel door de heidevelden van de Cartierheide en 
langs het Laarven. 
 
De andere wandellussen lopen ook door natuurgebied met een heideveld en 
komen langs een nagebouwde dodendraad vanuit de 1

e
 Wereldoorlog. 

Rustpauze is in de bovenzaal van SBP Outdoor, waar men kan genieten van 
een kop koffie/thee met een lekker stuk vlaai of kop soep met een broodje. 
 
 
Startlocatie: 
Café Dancing Heidelicht a/d weg Eersel – Postel 
Eerselseweg 100 
2400 Postel (B) 
 
Afstanden          Startijden 
  8 km                    8.00 -  14.00 
12 km                    8.00 -  13.00  
16 km                    8.00 -  12.00 
20 km                    8.00 -  11.00 
  
 
Deelname kost: 
€ 0.50   voor Kinderen 
€ 1.50   voor leden van de Grenslopers 
€ 2.00   voor leden van de KWBN en de 
             Belgische Bond 
€ 3.00   voor overige wandelaars 
              
Sticker inbegrepen 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

In november heb je als lid van onze vereniging een 
brief ontvangen van het bestuur, hetzij per e-mail, hetzij per post. Hierin 
hebben we geprobeerd om een duidelijk beeld te scheppen over de 
consequenties van de nieuwe bindingsvormen van de KWbN. Uit reacties van 
enkele leden is gebleken, dat enige verdere uitleg op zijn plaats is. 

De hieronder genoemde contributieverhoging, wordt niet enkel veroorzaakt 
door de verhoogde afdrachten aan de bond. Hierop zijn tevens inflatiecorrectie 
en terugloop van het aantal leden van toepassing. Immers, minder leden 
moeten gezamenlijk de (verhoogde) verenigingsafdracht en vaste lasten 
opbrengen. 

Hierna noemen we nog even in het kort de opties die op de ALV ter stemming 
komen. 
 
Optie 1: Zowel de vereniging als de leden continueren de 
lidmaatschappen zoals die nu zijn 
Voornaamste consequentie: drastische verhoging van de contributie. 
 
Optie 2: De vereniging blijft lid van de KWbN, de leden niet m.u.v. het 
bestuur (verplicht) 
Voornaamste consequenties:  verlaging van de contributie (nog niet bekend 
hoeveel). Maar ook: geen kortingen meer en geen Magazine. 
 
Optie 3: De vereniging blijft lid van de KWbN, de leden kiezen uit de 
lidmaatschapsvormen zoals die in het schrijven van de KWbN staan 
genoemd. 
Deze optie houdt ook in, dat je ervoor kunt kiezen wel lid te zijn van  

De Grenslopers, maar niet van de KWbN. 
In afwijking op wat in de brief stond vermeld, betekent dit verhoging van 
de contributie, die overigens sterk afhankelijk is van de keuzes die de 
leden maken. Deze verhoging zal echter minder zijn dan die voor optie 1. 

 
Optie 4: De vereniging stapt per 1-1-2024 uit de wandelbond en de leden 
dan ook automatisch. 
Voornaamste consequentie: verlaging van de contributie (nog niet bekend 
hoeveel).  
Overigens kun je ervoor kiezen om op persoonlijke titel rechtstreeks lid te 
worden van de bond. 
                                                                                                          Het bestuur 
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Vennenpad deel 4  

Nou, daar staan we dan met 11 personen op de parkeerplaats in Lennisheuvel 
op 8 oktober om 7.15 uur te wachten op Jan. Ik bel hem toch maar even op 
om 7.20 uur. Ja, hoor ik, ik moet nog 6 km. Fietsen! Dus ik ben er bijna. 
FIETSEN roep ik tegen de rest van de groep. We hebben ook zijn auto nodig 
om naar Hilvarenbeek te rijden, met 12 personen. Even slaat de paniek toe en 
kan ik niet meer denken. Gelukkig zijn er nog 10 wandelaars meer en even 
later, als Jan hijgend aankomt, is het probleem geen probleem meer en 
vertrekken we met 2 royale auto's en 12 personen naar Hilvarenbeek.  
Om 8.15 uur lopen we aan, we hebben zin in deze etappe van het 
Vennenpad. We gaan door Hilvarenbeek, met het mooie Vrijthof richting De 
Gooren, een beekdal van de Roodkop en het Spruitenstroompje. Dit zijn 2 
traag stromende laagbandbeken Dit is gezien de trage stroomsnelheid, 0.5 
mtr. per seconde, een zeldzame beektype.  
Bij Driehuizen tellen we wat meer huizen dan 3, maar toch niet zo heel veel 
meer.  
De eerste koffiestop, na 6.8 km om 9.30 uur. is bij De Biestse Oevers, de 
plaatselijke visclub. Er is een viswedstrijd bezig, maar we mogen plaats 
nemen op het terras.  
De bedoeling is dan om het Wilhelminakanaal over te steken via een brug. 
Maar helaas, er wordt gewerkt aan de brug. Er is gewoon geen brug meer. 
Dat wordt omlopen. BALEN. We overleggen, kunnen richting Tilburg, maar 
dan stuiten we op het hek van de Beekse Bergen. Kunnen richting Haghorst, 
maar dan missen we veel van de Oisterwijkse Bossen. Terwijl we zo staan te 
overleggen heeft 
Jan een 
pleziervaartboot 
zo ver gekregen 
om ons over te 
zetten. Hoe 
aardig is dat!! 
We worden in 2 
groepen 
overgezet, 
anders is het te 
zwaar voor het 
bootje. Hoe leuk, 
spontaan en 
aardig is dat van 
deze schipper en 
partner. Na een 
half uurtje bezig 
zijn geweest met 
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heen en weer varen, kunnen we onze wandeling vervolgen. De schipper wordt 
beloond met een luid applaus en vele “dikke” duimen.  
Verder langs het Wilhelminakanaal, met zicht op de Beekse Bergen, lopen we 
aan de achterzijde van het Trappistenklooster door. Pascal kijkt al verlekkert 
naar dit “bierenparadijs” maar helaas voor hem, we lopen door.  
Via een steile klim, waar Ad bijna achterovervalt, gaan we over de A58. Dan 
dienen zich de eerste vennen aan, Galgeven en Bakseven. Marion gaat 
tussendoor op zoek naar een geocache. Ze combineert zo 2 hobby's. 

Als we met een 
houten hangbrug de 
Voorste Stroom 
oversteken vindt 
Annelies een wel 
heel toepasselijk 
bankje, met de tekst, 
Intens Genieten. Ze 
gaat er eens goed bij 
liggen en genieten. 
Op een infobord 
lezen we dat we in 
het Groene Woud 
zijn aangekomen.  
Om 12.15 uur, na  

17 km. strijken we op het terras van Mie Pieters neer. Hier laten we ons 
verwennen met soep, tosti's en uitsmijters, voor elk wat wils.  
Vele malen zegt Carin, wat een weer hebben we toch gekregen, zon en een 
aangename temperatuur om te lopen. 
De buikjes zijn gevuld, dus we kunnen verder. De Oisterwijkse Bossen en 
Vennen dienen zich aan met als eerste Landgoed Ter Braakloop. Carla ziet 
dat er vele groepen met kinderen in het bos zijn. Het lijk wel of ze opdracht 
hebben om paddenstoelen te zoeken. Dat kan natuurlijk vanuit het 
Bezoekerscentrum. Fijn dat er meerdere mensen zo genieten in het bos.  
We passeren het Voorste Grootven, het Achterse Grootven, Klein Aderven en 
Groot 
Aderven. 
Volgens 
Ingrid 
heeft 
deze 
tocht hier 
zijn naam 
aan te 
danken.  
 
Even een 
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pauze op een bankje om 15.15 uur na 25,5 km in de benen. Er komt zowaar 
nog heet water uit de thermoskan, voor wie wil is er nog koffie/thee. De laatste 
boterhammetjes worden genuttigd en de tomaatjes gedeeld. Even zitten.  
We hebben eigenlijk wel haast, want om 18.00 uur sluit het café in 
Lennisheuvel, waar ik om 17.30 uur nog een laatste drankje gereserveerd 
heb. Vanaf hier is het zeker nog 12 km. Lopen, dat gaan we niet redden.  
Ik voel me wel schuldig, zegt Mien, dat jullie je voor mij moeten inhouden, ik 
loop het langzaamste, dat schuldig voelen is natuurlijk nergens voor nodig. Ik 
kort de route wel wat in, zo lopen we minder over de mooie Kampina, maar de 
ervaring/lol met de heen-en-weer-boot is de groep dat wel waard.  

Jan zorgt niet voor een auto, maar wel voor een boot, is 
de uitspraak van vandaag!  
We gaan langs het Belversven en de Achterse Vennen. We genieten van de 
schaapjeswolken waar we net als vroeger, vele dieren in zien. Corry is hier zo 
druk mee bezig dat ze spontaan struikelt, boem, gelukkig in het zachte zand. 
Via Huisvennen en Kogelvangersven naar het monument van Pieter van 
Tienhoven. Hij heeft zich o.a. ontfermd over de aankoop van de Kampina en 
behoud van het beekje 
Rosep. We hebben om 
16.20 uur 30,5 km. 
Gelopen, in overleg met 
de groep kiezen we voor 
de kortste weg naar café 
de Koekenbakker in 
Lennisheuvel. Het is 
goed zo, Jos wijst de 
weg, dat neemt niet weg 
dat we toch nog een mooi 
stukje natuur krijgen door 
de Hoge Vossenbos en 
Nieuwe Erven.  
Moe en zeer voldaan 
strijken we om 17.30 uur 
en na 35 km. neer op het 
terras. We genieten na, onder het genot van een hapje en drankje 
aangeboden door De Grenslopers, onze hartelijke dank hiervoor.  
Er wordt nog geëvalueerd, iedereen heeft ervan genoten, vol lof over de 
gekozen route, mooie natuur, gezellig gezelschap, prima wandelweer. Enz. 
 
Volgende keer weer. 
Op 1 april 2023 (nee geen grap) Nu vanuit Lennisheuvel naar Nijnsel, de 
Vresselse hut.                                                             

          Marion, Ad, Jos, Corrie 
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CaminoBrabant, dag 3 en 4 
 
Woensdag 13 april 2022, van Lieshout naar Eindhoven 
Heerlijk om gewekt te worden door de fluitende vogels. Een groot voordeel als 
je in het buitengebied kunt overnachten. Ik blijf nog even liggen in mijn bedje 
en genieten van dit prachtig geluid. Net als de vogels krijg ik ook zin in deze 
nieuwe dag en sta op. Een stevig ontbijt staat voor me klaar en om 8.00 uur 
stop ik de sleutel in de brievenbus. Yes, ik mag weer.  
Het logeeradres is in het buitengebied, dat betekent wel zo'n 1,5 km extra 
lopen. Dwars door Lieshout om weer op de route te komen. Langs het 
Wilhelminakanaal, op weg naar Breugel. Een lange wandeling, zo langs het 
kanaal. Ik besluit om van de geplande paden af te wijken en kies voor een 
ommetje door Ruweeuwsels. Daar krijg ik zeker geen spijt van.  
De boswachter wijst me op 4 reeën. Dat zie je toch (bijna) nooit. Ze staan zo 
rustig te eten, ik durf me niet te bewegen. Zo heb ik wat extra kilometers 
gelopen, maar wel een onverwachte, unieke natuurbeleving mogen ervaren.  

 
Terug naar 
het kanaal 
en bij Stad 
van Gerwen 
steek ik 
over. Het 
pad wordt 
zand, lekker 
zacht voor 
de voetjes.  
 

Bij een gebrek aan een bankje ga ik in het gras zitten, Genieten van de rust, 
vogelgeluiden, de boot die voorbijvaart, gewoon genieten van dit moment. 
Bij de kapel/kerk in Breugel wacht me een verrassing. Nee, geen stempel te 
zien, zelfs de ketting is verdwenen. Ik laat een plaats open in mijn boekje en 
kom nog wel eens terug, denk ik. De verharde weg wordt afgewisseld met 
zandpad en zo ga ik via het buitengebied richting Nuenen. Zo is Vroonhoven 
ook een goed verstopt gebiedje tussen Son en Breugel. Ik zie een sticker van 
La Sonnerie-wandeling. Dit blijkt een wandeling van 6 km. te zijn, langs de 
mooiste plekjes van Son en Breugel. In Son loop ik langs een groenstrook vol 
met narcissen wat een fleurig aanblik geeft. Met de brug het Wilhelminakanaal 
weer over (gelukkig hoef ik niet te zwemmen) en dan is het tijd voor een 
koffiestop. 
Ik word aangesproken door een mevrouw die me gisteren in Lieshout heeft 
gezien. Ze wil graag weten wat ik aan het doen ben.  
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Ik vervolg de route richting Nederwetten. Via gehucht Bokt kom ik in de 
Dommelvallei. Wat is dit een mooi gebied. Echt helemaal naar mijn zin.  
 
 
 
De paden zijn goed begaanbaar. Ik heb dat hier weleens anders meegemaakt. 
Toen was het een grote modderpoel. De katjes springen open, ja, echt 
voorjaar. De bomen kleuren voorzichtig groen.  
Nederwetten met de oude toren komt in zicht en ik besluit in het centrum op 
een bankje te lunchen. Even de voeten rust geven. De school is net uit, dus ik 
krijg veel nieuwsgierige blikken, niemand die iets vraagt. Soms klinkt het: 
smakelijk eten. Vervolgens passeer ik de Hooidonkse Beek, op weg naar 
Nuenen. Ik kom langs het Nuenens Broek, waar Gerard van Maasakkers een 
liedje over schreef. Via de Kookersdreef, een zandpad (hier is een 
ooievaarspaal, zonder deze vogel) kom ik dan in Nuenen waar Vincent van 
Gogh nog steeds duidelijk aanwezig is. In de kerk wacht me de stempel, aan 
een dikke ketting.  
De weg vervolgt via gehucht Boord. Zo te zien is het bijna asperges tijd. Even 
later steek ik de Dommel over en ben dan in Eindhoven. Deze Dommel zal 
me, voorlopig steeds blijven volgen.  
Ik kom langs het Eckartcollege en moet oppassen dat ik niet omver gefietst 
word. Het is druk met schoolverlaters. Ook hier lachen de narcissen me 
tegemoet. Via het Eckartdal ontmoet ik de Dommel weer. Deze rivier zorgt 
voor een groene oase in de stad. Zo volg ik de weg, langs de Fontys en de 
TU/e. Even verlaat ik de Dommel om een stempel te gaan halen bij het 
Mariënklooster. Hier moet ik toch zoeken, hoe kan dat nou? Ik ben deze 
gewoon voorbij gelopen. Dus ook deze staat netjes in het boekje. Even 
verderop wacht de Catharina kerk, ook hier moet ik even zoeken. Deze blijkt 
dus binnen te zijn. Nog net voor sluitingstijd, kan ik naar binnen voor de 
stempel en via de nooduitgang naar buiten, zo dat was echt op het nippertje.  
Door de drukke stad, waar niemand op of om kijkt, waar ik goed moet kijken 
naar allerlei stickers om de juiste te vinden. Wat zijn er veel stickers overal op 
en aangeplakt. Bij het Van Abbe museum mag ik weer langs de Dommel 
lopen, in de groene rustige oase. Het is ondertussen wat gaan regenen, maar 
ik heb er geen last van. Zo duikt de Genneper Watermolen op, met Vincent 
van Gogh als schilder erbij. Gelukkig mag ik de Dommel steeds blijven volgen. 
Wat een lang pad, zo dwars door de stad. Ik voel me moe worden, het 
logeeradres komt gelukkig in zicht. Hiervoor moet ik de Dommel, als trouwe 
metgezel wel loslaten, nabij Karel de Grote laan wacht mijn tijdelijke bed. Na 
39 km een welkom geschenk.   
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Donderdag 14 april 2022, van Eindhoven naar Vessem 
Na een koninklijk ontbijt, (ja, echt met gouden 
bestek) kan ik er weer tegen. Klaar voor deze, 
voorlopig dan toch, laatste wandeldag. Om 8.10 
uur gaat de rugzak weer op. Ik zoek de weg terug 
door wijk Hanenvoet en stuit al snel op de eerste 
sticker, nabij Klotputten. Het is nog mistig, aan 
het begin van deze dag. Maar het zonnetje doet 
duidelijk zijn best om de mist te verdrijven. Dat 
moet goed komen. De Dommel is weer gevonden.  
Onder verkeersknooppunt De Hogt door lopen heeft altijd iets spannends. De 
vogels zijn bezig om het verkeerslawaai te overstemmen, het lukt ze vrij 
aardig, alleen onder het viaduct zelf overheersen de auto's. 
Ik loop door het Dommeldal tot aan de Onze Lieve Vrouwedijk. Hier verlaat de 
route de Dommel om er later weer bij te komen. Dit is ook het gebied waar de 
Run in de Dommel stroomt. Er volgt een waterrijk gebied, met een vlonderpad, 
knuppelbrug. Het is zeer rustig in dit gebied, ik kom niemand tegen. De trui 
mag in de tas. De zon heeft gewonnen van de mist.  
De natuurgebieden volgen elkaar op: Krassen en Veldhovensche Broek, door 
een klaphekje om zo dicht mogelijk langs de Dommel te kunnen lopen. Wat 
een natuurbeleving. 
 
Na een koffiestop gaat het via de camping naar de Keersopper Beemden. Hier 
is dan toch echt het definitieve afscheid van trouwe vriend de Dommel. Via 
zandpad De Tapakkers kom ik bij de Keersopperdreef, met links van me, de 
veel besproken West Parallel. Deze verbindingsweg met België is dan toch 
gereedgekomen, na vele jaren van overleg.  
Vervolgens passeer ik de Vlasrootvennen, op weg naar Heers, voor de eerste 
stempel van deze dag. En tevens een rustplek. Verder naar Koningshof. Ik 
besluit om hier naar de kapel te lopen. Deze kapel is in 2017 gerestaureerd 
door de Technische Dienst van het hotel. Ik woon in deze omgeving, maar 
nog nooit de moeite genomen om deze kapel te bezoeken.  Nu levert me dat 
een stempel op. Ik steek een kaarsje aan voor eenieder die dat nodig heeft.  
De drukte van Veldhoven doemt op, zeker rond de A67. Langs riviertje de 
Gender keert de rust weder.  
De stempel van de kapel mag in het boekje en via de winkelstraat, langs 
Sondervick college met een verrassende fontein verlaat ik Veldhoven. In het 
gehucht Zittard spot ik mooie kunstwerken van glas. Door een bosrijke 
omgeving kom ik zo in Zand-Oerle. Een stempel en een lunchpauze wachten 
hier op me. Jos vraagt dan hoever ik nog te gaan heb. Ik vermoed nog zo'n 10 
km. Hij wil me tegemoet komen lopen en zet de auto bij kapel van Vessem. 
Gezellig.  
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Op weg naar Knegsel ga ik door natuurgebied de Molenvelden. Ik laat de 
eigenlijke route even los en kies bewust voor een boswandeling i.p.v. de 
verharde weg eromheen. (Toch een voordeel als je de weg weet). Zo kom ik 
al snel bij de kapel van Knegsel, zet de stempel en weer verder. Via de 
Eerselseweg, d'Ekkersrijte en Broekenseind, allemaal landbouwgebied en 
autoluwe wegen ga ik over een zandpad naar Hoeve Biestheuvel waar Jos op 
me wacht. Samen vervolgen we de weg naar Vessem. Ik laat bij de 
pelgrimshoeve een stempel in het boekje zetten. Mijn naam staat al in het 
grote pelgrimboek, toen ik hier was geweest met “Ons Kloosterpad”. Nog even 
doorbijten voor de laatste kilometer om de stempel van de kapel van Vessem 

in het boekje te kunnen zetten. Vandaag 31 km 
gelopen. In totaal deze 4 dagen 142 km gelopen.  
We sluiten af met een drankje op het terras van een 

Brouwerij. 

Voor mij is dit CaminoBrabant avontuur even voorbij. 
SUPER geweldig, geweldig SUPER.  
 
Ik ga in het najaar verder met het gedeelte via Breda. 
Wordt vervolgd dus.  

Corrie. 
 

 

 Tochten in eigen omgeving  
januari – februari – maart 2023 

 
Voor meer wandelingen en informatie over annuleringen zie: 

https://www.wandel.nl 
 
Zo. 08/01 W.S.V. Hart van Brabant 
 3e tocht Winterserie Hart van Brabant 5-15-25-35 km 
 Start: Restaurant Boerke Mutsaers, 
 Vijverlaan 2, 5042 PZ  Tilburg 
 Vertrek: 09.00 - 11.00 u.  
 

Zo. 15/01 W.S.V. Waalwijk ‘ 82 
 3e Winterserietocht 5-10-15-20-25-30 km 
 Start: Buurthuis Zanddonk, Willaertpark 2A, 5144 VM Waalwijk 
 Vertrek: 09.00 – 13.30 u. 
 

Zo. 22/01 W.S.V. ZUTH 
 Winterserie 8-12-20 km 
 Start: Clubhuis/Blokhut, De Hoef 22, 
 5421 ZK  Gemert 
 Vertrek: 08.00 – 13.00 u. 
 

https://www.wandel.nl/
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Wo. 25/01 W.S.V. De Grenslopers 
 Open Grenzentocht 7-12-16-21-26 km 
 Start: Café Heidelicht (a/d weg Eersel-Postel) 
 Eerselseweg 100, 2400 Postel (B) 
 Vertrek: 08.00 – 14.00 u. 
 

Zo. 29/01 Atletiekvereniging Generaal Michaëlis 
 2e Joe Mann Wandelevent 7-14-21 km 
 Start: Clubgebouw avGM, d'n Opstap, 
 Gildelaan 2, 5684 EZ  Best 
 Vertrek: 08.30 - 11.30 u. 
 

Zo. 12/02 W.S.V. Hart van Brabant 
 4e tocht Winterserie Hart van Brabant 5-15-25-35 km 
 Start: Restaurant Boerke Mutsaers, 
 Vijverlaan 2, 5042 PZ  Tilburg 
 Vertrek: 09.00 - 11.00 u. 
 

Zo. 19/02 W.S.V. Waalwijk '82  
 4e Winterserietocht 5-10-15-20-25-30 km 
 Start: Buurthuis Zanddonk, 
 Willaertpark 2a, 5144 VM  Waalwijk 
 Vertrek: 09.00 - 13.30 u. 
 

Zo. 26/02 OLAT 
 56e OLAT Winterserie (Lange Afstand) 60 km 
 Start: Ontmoetingscentrum De Loop'r, 
 Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP  Sint Oedenrode 
 Vertrek: 07.00 - 07.30 u.  
 

Zo. 26/02 OLAT 
 56e OLAT Winterserie 10-15-20-30-40-50 km 
 Start: Ontmoetingscentrum De Loop'r, 
 Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP  Sint Oedenrode 
 Vertrek: 07.00 - 12.30 u. 
 

Zo. 05/03 W.S.V. Hart van Brabant 
 5e tocht Winterserie Hart van Brabant 5-15-25-35 km 
 Start: Restaurant Boerke Mutsaers, 
 Vijverlaan 2, 5042 PZ  Tilburg 
 Vertrek: 09.00 - 11.00 u. 
 

Zo. 19/03 W.S.V. OLAT  
 56e OLAT Winterserie 10-15-20-30-40 km 
 Start: Hercules, Rijtseweg 1, 5087 BJ  Diessen 
 Vertrek: 08.00 - 12.30 u. 
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Vervolg Vennenpad 

 
Op 1 april 2023 gaan we weer een stukje verder lopen op het Vennenpad.  
Ditmaal van Lennisheuvel naar de Vresselse Hut in Nijnsel.  
We lopen onder Boxtel door naar Liempde. We passeren Olland en Sint-
Oedenrode. Om zo dan aan het einde van de dag uit te komen bij de 
Vresselse Hut in Nijnsel. 
 
We gaan deze route nog proeflopen, daarom is er nog weinig te vertellen  
over de rustplekken ed. De afstand bedraagt tussen de 35 en 40 km.  
Hierover volgt uiteraard nog meer informatie, t.z.t.  
 
Aanmelden kan al wel, tot 20 maart, bij Corrie tel. 06 - 25130348 
We hanteren als max. 12 personen in deze groep.  
Deelname is geheel voor eigen rekening en geheel op eigen risico.  
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Opknappen KADI WAGEN 
 

Afgelopen voorjaar tijdens de Mosbergroute stonden we bij de Kadi-wagen en 
zei ik dat de wagen wel wat onderhoud gebruiken kon. 
Dat werd positief ontvangen, maar er werd meteen gevraagd wat ga je dan 
doen en waar wil je dat doen? 

 
 
De werkruimte werd snel gevonden bij 
ons lid Johan Kwinten. Een 
verwarmde gesloten schuur, deze 
ruimte mochten we gebruiken zolang 
als wij nodig hadden.  
Van het bestuur kreeg ik toestemming. 
We hebben daarna een werklijst 
gemaakt van de werkzaamheden.   

Besloten werd om de wagen opnieuw 
te laten schilderen door Willie Bloks, 
als wij deze voor hem zouden 
schuren. 
 

 

 

In de  wagen zouden we 
aanpassen wat nodig is, 
nieuw dakluik (deze 
lekte), elektriciteit voor 
de waterpomp, 
brandblusser enz. 

 

Na de 
Heksenboomwandeling 
hebben we de Kadi-
wagen naar de 
werkruimte gebracht en 
zijn met een paar 
vrijwilligers aan de slag 
gegaan. 
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Alles uit de wagen halen, schuren, 
de naden opnieuw afkitten, de vloer 
vetvrij maken. Een nieuwe vloer was 
nodig en deze is door Ad 
Borrenbergs Projecten gelegd.   
 
 
Willie heeft de wagen weer een 
mooie nieuwe groene kleur gegeven. 
Binnen in de wagen hebben we ook 
alles opnieuw gelakt.  
 
Hierna was de wagen toe aan een 
poetsbeurt. 
Tijdens het werken werden we  
verrast door  Emmie Scheerens met 
een lekker stuk vlaai 
 

 

 
Ook zijn de tafels en de banken 
opnieuw geschuurd, 
gerepareerd en gelakt. 
 

Als laatste werd de nieuwe 
belettering aangebracht door 
Patrick Roest en stond de 
wagen er weer als nieuw bij.  
 

We zijn Johan en Monique 
dankbaar voor de mooie ruimte 
die zij ons ter beschikking 
hebben gesteld om aan de 
wagen te werken. 
 

De vrijwilligers: Martin Abeling, 

Leo Dirks, Willie Bloks, Frans 

Willems, John v.d. Heijden en 

Jan Nijssen.   
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Ben jij deze wandelaar? 
 
 
 
 
 
Dan win je een paar wandelsokken van Voet 
en Goed ter waarde van €19,99. 
 
 
 
Om je gewonnen prijs in ontvangst te nemen, 
neem je dit artikel mee naar: 
 
 
 
 
 

Markt 54 

 5527 EN Hapert 

0497-38 64 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing Puzzel 

 
Oplossing van de Tectonic-puzzel in het vorige nummer: 215165316121216. 
Winnaar van de puzzel is Jopie van de Ven-Soetens. 
 
Ook dit gewonnen paar wandelsokken kan worden afgehaald bij  

Voet en Goed. Vergeet niet dit artikel mee re nemen! 
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18 maart  

 Landelijke Opschoondag  
Daar doen wij als wandelvereniging  

“de Grenslopers” ook aan mee. 
 
De dag begint met een samenkomst in het gemeenschapshuis Den Eijkholt, 
we drinken koffie met vlaai. Je krijgt dan informatie over de route die je gaat 
bewandelen en de 
groepjes worden 
gemaakt. 
Met elkaar steken we 
de handen uit de 
mouwen om het 
zwerfafval op te 
ruimen. De bedoeling 
is dat we een route 
gaan lopen in 
groepjes van 3 of 4 
personen en dan al 
wandelend afval 
verzamelen (plandelen) .Je bent voorzien van reflecterende hesjes en grijper. 
 
 

Na de opruimactie 
kom je weer bij 
elkaar in het 
gemeenschapshuis 
drinken nog wat en 
we bespreken de 
opruimactie. Hoe 
heb je het 
gevonden, wat 
moeten we 
verbeteren.   
 

 
Wil je aan deze activiteit deelnemen dan vragen wij om dat voor 15 februari  
via e-mail majani@chello.nl aan Jan Nijssen door te geven met vermelding 
Landelijke Opschoon dag en met hoeveel personen je komt. 
Dan kan ik dit door geven aan Firma De Bries die voor de spullen zorgt die we 
nodig hebben. 
  

mailto:majani@chello.nl
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Wie wordt onze nieuwe webmaster? 

Waarom? 
We hebben een nieuwe webmaster nodig, omdat de huidige webmaster heeft 
aangegeven ermee te willen stoppen wegens drukke andere werkzaamheden. 
 

Wat vragen we niet van een webmaster? 
De functie van webmaster betekent niet dat je bestuurslid wordt. De secretaris 
is je vertegenwoordiger in het bestuur. 
Je hoeft je niet bezig te houden met de inhoud van de website. Daarvoor zorgt 
de werkgroep Social Media. 
 

Wat vragen we dan wel?  
Allereerst zorgt de webmaster voor de hosting van de website. Momenteel 
“huist” de website op een server van de oude webmaster, maar kan daar niet 
blijven. 
Daarnaast kan het zijn, dat we – zij het sporadisch – vragen om een nieuwe 
pagina of een nieuw menu-item. 
Tot slot ben je aanspreekpunt als de werkgroep Social Media een probleem 
ondervindt met de website en/of de daarmee verbonden e-mailadressen. 
 

Interesse? 

Meld je op redactie@degrenslopers.nl, dan gaan we samen praten met de 
oude webmaster.  
  

mailto:redactie@degrenslopers.nl
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Uit de oude doos.  
 
Eens......... 
 
Ik zag een wandeling voorbijkomen in Arendonk, op mijn vrije dag. In de loop 
van de middag was regen voorspeld, dus op tijd vertrekken. Het was een zeer 
mooie tocht, door voor mij dan toch, onbekend gebied. WSV de Voskes had 
goed haar best gedaan.  
 
Helaas voor mij waren de weergoden niet zo goed gemutst. Rond 9.00 uur 
begon het al te miezeren. En elke wandelaar weet dat je daar toch behoorlijk 
nat van kunt worden. Ikke dus ook. Ik geloof dat ik om 11.00 uur weer bij de 
auto was, het is al wat jaren geleden. Ik weet nog wel dat ik goed nat was, 
helaas geen droge kleren bij me. Alleen een 
droog shirt.  
 
Goede raad is duur, maar ik 
deed gewoon mijn wandelbroek 
uit, wisselde van shirt en kroop 
achter het stuur. Geen mens 
die dat ziet, dacht ik. Bij de 
grens met Reusel trof ik een 
super actieve marechaussee aan. 
Nog zo'n jong broekie. Stoppen 
dus en papieren laten zien.  
 
“Ja, die liggen achter in de auto” zei 
ik “pak ze maar even” “Nee,  
mevrouw, dat mogen we niet” was zijn  
antwoord.  
Ik voelde me rood worden, gewoon niets laten merken, dacht ik. En alsof het 
de normaalste zaak van de wereld was stapte ik uit, (in mijn degelijke 
onderbroek dus, gelukkig geen string) pakte mijn rijbewijs, liet dit aan het 
“broekie” zien. “Alles is in orde, mevrouw” zei hij zonder blikken of blozen. Ik 
had niets anders verwacht. 
 
Thuis vertelde ik dit aan onze zoon. Volgens hem had dit “broekie” en zijn 
collega's de pauze van hun leven.  
 
Ik durf het nu dan wel met jullie te delen. Er is immers geen grenscontrole 
meer en ik ben de schaamte voorbij.  

Corrie. 
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FOTOWEDSTRIJD – NATUURFOTO’S 
 

Ook deze keer heeft een aantal leden een gooi gedaan naar de titel 
“natuurfoto van het kwartaal”. Hieronder een paar voorbeelden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De winnende foto (hieronder) is gemaakt door 
Marlies Nijssen. Zij kan de prijs tegemoet zien. 
Proficiat Marlies. 
  
 
 
 
Nachtvlinder 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een veel mooier resultaat bekijk je de foto’s in kleur op onze website. 
 
Overigens, kun je nog steeds natuurfoto’s insturen om kans te maken op een 
cadeaubon. 
Stuur ze naar redactie@degrenslopers.nl. 
  

mailto:redactie@degrenslopers.nl
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Wandelkalender Belgische grensstreek 
januari – februari – maart 2023 

 
Voor meer wandelingen en informatie zie: 

https//www.walkinginbelgium.be/ 
 
Zo. 15/01 W.S.V. De Kampse Wandelaars 
 Wintertocht 4-5-6-8-9 km 
 Start: Buurthuis Heppen, onderling te combineren 
 Heidestraat 65, 3971 Heppen (Leopoldsburg) 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
 
Vr. 20/01 W.S.V. De Bosdravers Eksel  
 Sint Theunistocht 5-10-15-20 km 
 Start: Buurthuis 't Hoksent, 
 Stationsstraat, 3941 Eksel (Hechtel-Eksel) 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
 
Za. 21/01 W.S.V. De Grevenbroekers 
 Wintergrenswandeling 4-7-10-13-17-20 km 
 Start: Jeugdheem,  
 Molenstraat 32, 3930 Hamont (Hamont-Achel) 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Zo. 22/01 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 
 Edelweisstocht 4-7-9-15-17-21 km 
 Start: Parochiezaal Heide-Heuvel, 
 Heide 253, 3920 Lommel 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Do. 26/01 Torenvrienden Oostham  
 Wintertocht 4-6-10-16 km 
 Start: Kristoffelheem, 
 Schoolstraat 10, 3945 Oostham (Ham) 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
 
Zo. 29/01 De Mijnlamp Beringen-Mijn 
 Winterwandeling 4-7-13-21 km 
 Start: Parochiecentrum De Schans, 
 Bivakstraat, 3581 Beverlo (Beringen) 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
  

https/www.walkinginbelgium.be/
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Zo. 29/01 W.S.V. Mol 
 Wintertocht 5-7-9-14-18-24 km 
 Start: Parochiezaal Hulsen, 
 Ossenberg 114, 2490 Balen 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Zo. 05/02 Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt 
 Bokkenrijderstocht 5-10-15-20 km 
 Start: Den Drossaerd, 
 Parkstraat 21, 3900 Overpelt (Pelt) 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u.  
 
Di. 07/02 W.S.V. De Kampse Wandelaars 
 Pannenkoekentocht 5-7-8-9 km 
 Start: Zaal Orbis, onderling te combineren 
 Nicolaylaan 77, 3970 Leopoldsburg 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
 
Zo. 19/02 W.C. De Bavostappers 
 23e Wintertocht 4-7-12-16-22-27-34 km 
 Start: PC Bel, Wijdbos 39, 2440 Geel 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Do. 23/02 Torenvrienden Oostham 
 Bostocht 4-6-10-16 km 
 Start: Kristoffelheem, 
 Schoolstraat 10, 3945 Oostham (Ham) 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
 
Za. 04/03 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 
 Krokustocht 5-8-12-16-20 km 
 Start: Feestzaal De Moffel, 
 Martinus van Gurplaan 39, 3920 Lommel 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Zo. 05/03 De Harmoniestappers 
 29e Smoutebollentocht 4-7-12-16-20-30 km 
 Start: Miloheem,  
 Milostraat 13, 2400 Mol 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
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Di. 21/03 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 
 Pijnventocht 5-8-10-13-18-23 km 
 Start: Hondenschool HVL, 
 Pijnvenstraat 51, 3920 Lommel 
 Vertrek: 08.00 – 15.00 u. 
 
Wo. 22/03 W.S.V. De Bosdravers Eksel 
 Lentetocht 5-7-10-11-17 km 
 Start: Zaal De Geer, 
 Overpelterbaan 14, 3941 Eksel (Hechtel-Eksel) 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
 
Za. 25/03 De Mijnlamp Beringen-Mijn 
 Lentetocht 4-7-13-21 km 
 Start: Parochiecentrum De Schans, 
 Bivakstraat, 3581 Beverlo (Beringen) 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
 
Di. 28/03 W.S.V. De Grevenbroekers 
 Wittebergwandeling 4-6-9-11-13-14-15-18 km 
 Start: Chiroheem Achel, 
 Witteberg 30, 3930 Achel (Hamont-Achel) 
 Vertrek: 07.00 – 15.00 u. 
 
Do. 30/03 Torenvrienden Oostham 
 Voorjaarstocht 4-6-10-16 km 
 Start: Voetbalkantine Toekomst Geneberg, 
 Verbindingsweg, 3945 Oostham (Ham) 
 Vertrek: 07.00 – 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  
2

e
 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  
 

 
Voorzitter werkgroep Jan Nijssen  
Wandelingen: Tel.: 06-40685859 E: majani@chello.nl 
   
 

 
Redactie clubblad:

 
Marlies Nijssen  

 Tel: 0497- 542035 E: redactie@degrenslopers.nl  
   
 Ansjerie van Maanen  
 Tel: 0497-541681 
 
 Corrie Kelders 
 Tel: 06-25130348 
 
 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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