
 

Trek de wandelschoenen aan. 

 

Maak kennis met:  

 

 

Wandelsportvereniging  

 

“De Grenslopers”                                                            

Luyksgestel       

 

2023 
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Wie van een portie gezonde  beweging houdt, een natuurliefhebber is en gezelligheid hoog in het vaandel heeft 

staan, is in beginsel een wandelaar. De wandelsport is geen dure sport. Met een paar goede wandelschoenen kom 

je al heel ver. Het wandelen is in opmars en aantrekkelijk voor iedereen. Voor de categorie 40-, 50-plussers zijn 

er weinig alternatieven op sportgebied. De wandelsport kan een sociale rol spelen in onze vergrijzende en steeds 

meer op het individu gerichte maatschappij.  

Op wandeltochten ontmoet je mensen van allerlei pluimage en je raakt gemakkelijk in gesprek.  

Ook de jeugd kan in de wandelsport bijvoorbeeld de uitdaging vinden om een bepaalde pittige afstand baas te 

kunnen. 

Denkt u “Wellicht is dat iets voor mij”? 

Bij de Luyksgestelse wandelsportvereniging “De Grenslopers” kunt u dat uitproberen. 

Luyksgestel ligt in het hart van de Kempen. De Kempen heeft veel te bieden voor de wandelaar. Bossen, hei, 

ouderwetse beekdalen met opnieuw meanderende stroompjes, moerasachtige broeklanden  en agrarische 

gebieden.  

Wat wandelen betreft kunnen de Kempenaren bogen op hun historie. Van de 17e eeuw tot aan het begin van de 

19e eeuw doorkruisten de teuten, plaatselijke marskramers, te voet vanuit de streek de wijde wereld. Zij sleten 

hun koopwaar tot ver in Duitsland, Denemarken en Frankrijk. De Luyksgestelse teuten handelden in koper. Het 

logo van onze vereniging toont zo’n koperteut in al zijn glorie.  

Wandelsportvereniging De Grenslopers werd opgericht op 1 september 1993. Bijna 30 jaar later bezit deze club 

bijna 300 leden en mag zich tot een der grootste wandelsportverenigingen van Nederland rekenen. Leeftijd speelt 

bij ons geen rol. De leeftijd van onze leden ligt tussen 33 en 91! 

Jaarlijks houdt wsv De Grenslopers diverse wandeltochten zoals de Grensparkwandeling, de sfeervolle 

Kerstwandeling en diverse Midweekwandelingen.  

De routes van deze tochten worden uitgezet door mensen die ter plekke erg goed bekend zijn. U kunt er dan ook 

vanuit gaan dat deze tochten u langs de mooiste plekjes in de omgeving van Luyksgestel voeren. Dankzij de hulp 

van een enthousiaste werkgroep slagen we erin om dit goed doortimmerd wandelprogramma samen te stellen.  

Daarnaast organiseren we speciale activiteiten voor onze leden. 

Er wordt ook nog wekelijks iedere maandagavond anderhalf uur gewandeld in de directe omgeving van 

Luyksgestel. Daarbij is iedereen welkom. Gestart wordt er om klokslag 19:00 uur “Onder de Toren”.  

In de wintermaanden kan de maandagavondwandeling op verzoek verzet worden naar dinsdagmiddag 14:00 uur. 

Actuele informatie vind je steeds op onze website https://degrenslopers.nl. 

 

Onder wandelen verstaan we zeker niet:  

Groepsgewijs zingend langs velden en dreven, in de maat lopend met vlag en verplichte kledij. 

Daarentegen is het motto van onze vereniging: 

 

 Gezond leven door te bewegen. 

    Gezellig onder de mensen zijn. 

    Genieten van de natuur. 

    Goed betaalbare activiteit. 

 
We hebben het al eerder gezegd; wandelen is niet duur. Deelname aan georganiseerde wandeltochten onder 

auspiciën van de Nederlandse wandelbond kost gemiddeld € 2,00. Het lidmaatschap van onze vereniging voor 

het jaar 2023 bedraagt voor een hoofdgezinslid € 26,- per jaar. Verdere gezinsleden die lid willen worden 

betalen dan nog maar € 19,- per jaar. 

https://degrenslopers.nl/
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Daarvoor bieden wij u: 

 

• ons driemaandelijks clubblad “De Grensloper”.  

• automatisch lid van de Wandelbond KWbN, de Koninklijke Wandel Bond Nederland 

• bovendien krijgt u meestal €1,00 korting op alle wandelingen die namens deze bond 

gehouden worden. 

 

 

 

Voor verdere info kunt u zich wenden tot: 
 

Henk Smoorenburg 0497-542452 

of op https://degrenslopers.nl  
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bijgaand een opgave formulier voor lidmaatschap van W.S.V. “De Grenslopers” 

 

Wanneer u zich opgeeft als nieuw lid van WSV De Grenslopers vóór 1 juli, dan zullen wij 

u direct aanmelden bij de KWbN. Wanneer u zich ná 1 juli opgeeft, dan bent u weliswaar 

voor de rest van het jaar lid van onze vereniging, maar pas op 1 januari volgend op de 

aanmelding lid van de KWbN. 

 

De in te vullen gegevens worden alleen gebruikt voor ledenadministratie i.v.m. bonds- en 

bestuurszaken. 

 

Inleveren bij startbureau of opsturen naar:  

 

Ledenadministratie WSV De Grenslopers  

p/a Willemien van de Wiel 

Boscheind 40 

5575 AA Luyksgestel 

             

 

 

 

 

 
 

 

https://degrenslopers.nl/
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W.S.V. De Grenslopers 
Inschrijfformulier & Machtiging 

 
 
 

 
Wanneer u zich opgeeft als nieuw lid van WSV De Grenslopers vóór 1 juli, dan zullen wij 
u direct aanmelden bij de KWbN. Wanneer u zich ná 1 juli opgeeft, dan bent u weliswaar 
voor de rest van het jaar lid van onze vereniging, maar pas op 1 januari volgend op de 
aanmelding lid van de KWbN. 
 
Naam en voorletters: ______________________________________________________ 
 
Geboortedatum: ______________________________________________________ 
 
Straat+huisnr: ______________________________________________________ 
 
Postcode:  ______________     Woonplaats:   __________________________ 
 
Telefoonnummer:  ______________________________________________________ 
 
E-mailadres: ______________________________________________________ 
 
 
 
Hoofdlid  Gezinslid   Man  Vrouw        (aankruisen wat van toepassing is) 
 
 Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens conform de Privacyverklaring, 
    die te vinden is op www.degrenslopers.nl. 
 

Machtiging 
 
Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging WSV De Grenslopers om van onderstaand 
bankrekeningnummer de door de leden vastgestelde jaarlijkse contributie af te schrijven. 
 

IBAN (18 tekens): NL                 
 b.v.    N      L     1     0    R    A    B     O    0     1     3     0     6    1     9     4     9    3 

 
Tenaamstelling rekening: ______________________________________________________ 
 
Datum: _____________________   Plaats:   _________________________ 
 
 
 
Handtekening:   ______________________________________________________                                     
(Indien jonger dan 18 jaar handtekening ouder/verzorger) 
 
In 2023 bedraagt de contributie voor hoofdleden € 26,00 en voor medegezinsleden € 19,00. 
 
Volledig ingevulde formulieren met machtiging kunt u opsturen naar: 
Ledenadministratie WSV De Grenslopers  
p/a Willemien van de Wiel 
Boscheind 40 
5575 AA Luyksgestel 
 
U kunt het formulier ook tijdens een wandeling van "De Grenslopers" afgeven bij het startbureau. 
 

 
Lidnummer:   _________ (niet invullen)  


