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30 januari 2013
Van de regen in de kou:
Op het moment, dat dit Smokkelaartje bij u in de bus valt, is 2013
alweer ruim een maand oud, maar toch wil ik u en uw familieleden
vanaf deze plaats nog het allerbeste toewensen en dat er hopelijk
weer genoten kan worden van het nodige wandelplezier.
Terwijl ik mijn voorwoord
aan het schrijven ben, ligt er
alweer een kleine week
sneeuw
en
zitten
de
temperaturen zowel ’s nachts
als overdag in de negatieve
cijfers. Dat was in de laatste
maand van het vorige jaar en
de eerste weken van dit jaar
wel anders. Qua temperatuur
leek het in de afgelopen periode wel voorjaar, maar regenen dat het
gedaan heeft. Niet meer normaal. En in deze periode viel juist onze
Kerststallentocht en dat hebben we geweten ook. Een historisch
dieptepunt in de elf jaren, dat wij deze tocht organiseren. Slechts
400 deelnemers. Maar goed, niet getreurd, wij blijven stug doorgaan
en eens (wie weet volgend jaar misschien al) zal het weer toch eens
een keer meezitten.
In ons jaarprogramma dat u onlangs toegezonden gekregen heeft,
hebt u kunnen zien dat er voor dit jaar weer een heleboel
activiteiten op de rol staan. Hopelijk zit er voor ieder wat wils bij.
Ook wil ik alvast vooruit kijken naar het komende jaar, het jaar
waarin onze club 30 jaar bestaat. Heeft u ideeën om dit op een
waardige manier te vieren, laat ze horen en binnen het bestuur
zullen we bekijken of ze te realiseren zijn.
In dit Smokkelaartje kunt u de nodige details lezen over komende
activiteiten en wordt er teruggekeken op gepasseerde activiteiten.
Verder kun je een artikel van onze secretaris lezen over onze
medewerkersnood en ons huidig medewerkersbestand, voor degenen,
die bij de opening wandeljaar niet aanwezig waren is de toespraak
van de voorzitter en het jaarverslag van de secretaris en de
penningmeester te lezen. Tevens worden via het jaaroverzicht 2012
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nog een keer de nodige herinneringen naar boven gehaald. Verderop
in dit Smokkelaartje kun je lezen welke leden van onze club er
onlangs door AKTIVIA gehuldigd zijn en is het verloop van het
ledenaantal te volgen. De familieberichten maken deze uitgave
compleet.
Ik wens u weer veel leesplezier toe.
Uw voorzitter
Bennie.
Komende activiteiten:
Busreis Nationale Wandeldag (Heverlee/Leuven – Vlaams-Brabant)
zondag 24 februari:
In het verleden hebben wij diverse jaren
achter elkaar op de Nationale Wandeldag
een
busreis
georganiseerd
naar
2
verschillende plaatsen, waarbij in ieder
geval ook de organiserende vereniging
binnen onze eigen provincie Oost-Vlaanderen
aangedaan werd. Naar aanleiding van
opmerkingen van een aantal van onze leden
(teveel reizen, te weinig wandelen), zijn we
vorig jaar van dit stramien afgeweken. De
meerderheid van de meereizenden was
hierover enthousiast. Wij hebben daarom
besloten om dit jaar wederom slechts 1
plaats aan te doen en wel Heverlee/Leuven in de provincie VlaamsBrabant. De reden waarom we de organiserende vereniging (De
Boerenkrijgstappers uit Overmere-Donk) in onze eigen provincie niet
per bus bezoeken is gelegen in het feit, dat dit te dichtbij is. Om hun
Nationale Wandeldag toch de nodige aandacht te geven en bij u aan
te bevelen, besteden we in dit Smokkelaartje een apart artikel
hieraan.
Voor de Nationale Wandeldag te Heverlee tekent de WSP Heverlee Leuven (Wandelclub Sportvrienden Pakenhof). Het is één van de
eerste Leuvense wandelclubs, opgericht in 1976 en bestaat reeds
meer dan 35 jaar. Hun wandeldag staat in het teken van 'cultuur en
natuur'. Zowel jong als oud komt aan zijn trekken in een zeer
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gevarieerd programma met wandelingen van 4 - 5 - 6 - 10 - 12 - 18 20 - 29 - 42 km.
De parcoursmeester heeft voor 2 afzonderlijke deeltrajecten
gezorgd: de 12 km gaat door de historische binnenstad van Leuven
met als hoogtepunt een doorgang door het Stadhuis. Voor zij die het
wat rustiger aan willen doen (5 km), wordt een 'gratis' pendeldienst
naar de binnenstad voorzien. Vandaar uit kunnen zij aansluiten op
het traject van de 12 km en zo een graantje meepikken van de
rijkdom van de stad. Stadsgidsen vertellen wat meer over het
stadhuis. Ook staat de toeristische dienst van Leuven ter beschikking
voor
een
geleid
bezoek.
De andere wandelingen trekken naar het Meerdaalwoud, het
Heverleebos en het Egenhovenbos, de groene long van Leuven .. Dit
gebied vormt het grootste gemengde loofbos in Vlaanderen met een
oppervlakte van 2.071 ha.
Bezienswaardigheden
tijdens
de
Nationale
Wandeldag zijn:
H.-Hartinstituut (= startplaats), het Engels Kerkhof,
het Heverleebos, de Abdij van ’t Park, de Wijk
Matadi, De Vesten, de Sint-Kwintenskerk, het
Kapelleke Jezus in ’t steentje, verschillende
Universiteitscolleges, waaronder het Amerikaans
college, het Vigliuscollege, het college van de Hoge
Heuvel, het college Van Dale
en het
Atrechtcollege, het Sint-Donatuspark, de Universiteitsbibliotheek,
Totem, het M – museum, de Sint-Pieterskerk, het Stadhuis, de
Lakenhalle, de Oude Markt, het Groot Begijnhof, het
Arenbergkasteel, het Arboretum Klooster van Vaalbeek, Zoet Water
en de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen.
Praktische info:
We vertrekken ’s morgens om 08.00 uur vanuit Stekene Centrum
(markt) en arriveren hier ook weer terug rond 17.30 uur. Neemt u,
naast goede wandelschoenen, ook eventueel reserveschoenen en
naargelang de weersomstandigheden, reservekledij mee, zodat we
ook de bus netjes kunnen houden.
Inschrijven tot uiterlijk 17 februari kan/moet via telefoon op GSM
0032474745585 (verzoek enkel te bellen tussen 18.00 – 20.00 uur) of
per e-mail naar busreis@desmokkelaars.be Meerijden kost € 8,00 p.p.
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Onder de 12 jaar betaalt u € 4,00 p.p. Het maximum te betalen
bedrag per gezin bedraagt
€ 20,00. Niet-leden betalen € 4,00 extra (en kunnen alleen mee
indien er nog voldoende vrije plaatsen beschikbaar zijn). Uw
inschrijving is pas definitief nadat het verschuldigde bedrag gestort is
op één van onze bankrekeningen. Vermeld wel duidelijk de namen
van de deelnemers en dat het om "Busreis Nationale Wandeldag
Heverlee/Leuven)" gaat.
Nationale Wandeldag (Overmere-Donk – Oost-Vlaanderen) zondag
24 februari:
Wie
liever
op
eigen
gelegenheid een Nationale
Wandeldag bezoekt, kan
terecht bij organiserende
vereniging de Boerenkrijgstappers in Overmere-Donk, gelegen in onze
eigen provincie Oost-Vlaanderen.
Wandelen rond het Donkmeer en door gevarieerde natuurgebieden
met unieke fauna en flora in bossen, polders, meersen en heel veel
vijvers.
De keuzeafstanden zijn 5, 7, 11,15, 20,25, 30 of 35 km.
De kortste afstand wandelt rond het Donkmeer en is geschikt voor
rolstoelen en kinderwagens, met prachtige zichten op het meer en
een oase van rust in de Eendenkooi. Diverse soorten eenden, ganzen,
zwanen, inheemse vogels, fazanten, pauwen,
kraanvogels, bambi's, geitjes, enz. verhogen het kijkgenot.
De 7 en 11 km wandelen via bospaden eveneens langs het meer en
door Berlarebroek. De 11 km maakt ook nog een ommetje via de
Eendenkooi, een stukje Nieuwdonk en het Kasteelpark van Berlare.
De 15 km is gelijk aan het parcours van de 11 km, uitgebreid met een
lus vanuit de rustpost in Berlare. De Schandpaal, de St. Martinuskerk,
de landduinen van de Konijnenberg en de Kasteeldreef kruiden deze
lus. De 20 km is een variant op dat van de 15 km met een grotere lus
in Berlare en nog meer Broekbos richting Gratiebossen. De wandelaar
van de 25 km en meer stapt na de Eendenkooi naar het
Boerenkrijgdorp Overmere en via Uitbergen naar Berlare. Hij wandelt
over land- en boswegen met doortocht door het Boerenkrijgpark in
Overmere, de Kalkense Meersen, het pittoreske centrum van
Uitbergen en het natuurgebied Maaidonk. De 30 km maakt nog een
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extra lus rond het Heisbroek in Uitbergen en de 35 km wandelt een
extra lus in Berlare.
De startplaats is de FESTIVALHAL, Donklaan 125 te 9290 Berlare. In
onmiddellijke omgeving zijn 500 parkeerplaatsen, op minder dan 1
km van de startzaal zijn er nog 1.500.
Er kan ingeschreven worden tussen 07.00 – 15.00 uur en het
inschrijfgeld bedraagt € 2,00 (gratis versnapering). Federatieleden
genieten € 0,50 korting op vertoon van een geldige lidkaart.
Animatie is er in de vorm van een dubbeloptreden van 'PHILIPPE
ROBRECHT & FIE' om 15.15 en om 16.30 uur.

Alle ingrediënten voor een wandelfeest zijn aanwezig.
Kom en geniet ervan!
26ste Boudelotochten zondag 3 maart:
Vorig jaar passeerden 1.814 (tegen 2.277 in 2011)
deelnemers aan de inschrijftafel. Veel wandelaars
krijgen er aan de vooravond van de lente weer zin
in om er eens lekker op uit te gaan en dan is deze
tocht een unieke gelegenheid om de wandeldraad
weer op te pakken. Alle afstanden wandelen naar
hun 1e controlepost de Meulenvijvers. De 17, 20 en
30 km trekken vervolgens via de Fondatie richting
Zwaanaarde. De 30 km maakt rondom Zwaanaarde nog een extra lus.
Hierna wandelen ze gezamenlijk terug naar het startlokaal Boudelo.
De korste afstanden (6, 12 en de rolstoelers) wandelen vanuit de
rustpost Meulenvijvers terug naar het startlokaal Boudelo.
De praktische info omtrent deze tocht treft u verderop in dit
Smokkelaartje aan.
Naast een groot aantal deelnemers, hopen we ook weer over
voldoende vrijwilligers (-sters) te kunnen/mogen beschikken. Het zou
leuk zijn, dat naast de vaste medewerkers, zich ook nog een flink
aantal niet-vaste vrijwilligers aanmelden. Opgeven kan via het
clubsecretariaat.
Mensen, die willen helpen, maar ook graag de Boudelotochten willen
stappen, bestaat er de mogelijkheid om op zaterdag 9 februari a.s.
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deze tocht in groep voor te wandelen. Vertrek is om 08.00 uur vanaf
het Boudelocentrum in Klein-Sinaai. Liefhebbers hiervoor kunnen
zich aanmelden bij bestuurslid Peter. Met de deelnemers worden er
nog nadere afspraken gemaakt.
Busreis ’s Gravenvoeren (Limburg) maandag 1 april:
Op Paasmaandag,1 april 2013, organiseren de
Berg- & Boswandelaars in Voeren hun 22ste
Paaswandeling. Deze is erkend als Golden
Cup/Wisselbeker
door
de
Belgische
Wandelfederaties. Ook heeft deze wandeling
plaats in het kader van de Euregio Marching
Trophy.
De Voerstreek en haar omgeving voorstellen
hoeft niet meer. Menig wandelaar heeft dit
WANDELPARADIJS, gebruik makend van de diverse officiële
uitgestippelde paden, reeds ontdekt en komt er met plezier terug.
Voor hun jaarlijkse Paaswandeling, hebben de Berg- & Boswandelaars
eraan gehouden weer verschillende onbetreden paden open te stellen
zodat de wandelaars maximaal kunnen genieten van het prachtige
landschap in de prille lente. Uitzichten op het Land van Herve,
Haspengouw en het Mergelland worden als toemaatje geserveerd.
De Voerstreek heeft een prachtig golvend, gevarieerd landschap met
assymetrische dalen waarvan de steile, naar het zuidwesten gerichte
hellingen, veel meer zonnewarmte krijgen dan de andere. Het
landschap vertoont oude Maasterrassen, prachtige bossen,
graslanden, hoogstamboomgaarden, akkers, talrijke riviertjes, holle
wegen
en
brongebieden.
De Voerstreek heeft een overvloed aan natuurschoon, rustige dorpjes
en gehuchten, waarvan er enkele door de wandeling bezocht worden,
prachtige kastelen en grote hoeves. Typisch voor de streek zijn de
talrijke kruisen en kapellen.
De Gemeente Voeren bestaat uit zes deelgemeenten, samen goed
voor een goede 4.000 mensen. De totale oppervlakte bedraagt 50
vierkante kilometer. Het hoogste punt van Vlaanderen (bijna 300
meter
)
is
gelegen
op
het
gehucht
de
Plank.
Heel wat bezoekers valt het op dat je in de Voerstreek verschillende
typische planten en dieren aantreft. We vinden hier immers nog een
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vrij gaaf landschap, kleinschalig en afwisselend. Veel plaats voor
groen en natuur.
De wandeling vertrekt zoals gewoonlijk in de ruime en gezellige
Kursaal gelegen in de Boomstraat te 's-Gravenvoeren. Dit dorp heeft
zich ontwikkeld als een lang lintdorp langs het riviertje "de Voer" met
voor
elk
huis
een
bruggetje.
De kerk, de pastorij en verschillende boerderijen stammen uit de 17 de
en 18de eeuw. Een heel mooi plekje is het pleintje van Kinkenberg,
aan de overzijde van de Voer, op 100 meter van de kerk. In het
gehucht Schophem ligt de "Steenboskapel". In 1846 werden hier
resten van een Romeinse villa ontdekt. Met de opgegraven materialen
werd de kapel gebouwd.
De wandeling van dit jaar loopt eerst in de zuidwestelijke richting via
de Voerenberg waarna de landsgrens overgestoken wordt om de
eerste rustpost in het Nederlandse Mesch te bereiken.Ook de
taalgrens wordt overgestoken. We wandelen even door de gemeente
Dalhem, het vroegere graafschap. We rusten uit in Warsage (vroeger
Weerst
genoemd).
Daarna gaat het oostwaarts en steigend (prachtige panorama's op de
Maasvallei en Haspengouw) via het "Koningsbos" (Bois du Roi) en het
gehucht Heydt naar de hoogvlakte "Rullen". We lopen langs het
Alsbos, een natuurreservaat, en bereiken zo Sint-Pieters-Voeren waar
de
derde
rustpost
gevestigd
is.
Dit dorp is vooral bekend
om zijn Commanderie. Dit
kasteel, gebouwd in het
begin van de 17de eeuw in
Maaslandse
Renaissancestijl, behoorde
tot de Franse Revolutie toe
aan de Duitse Ridderorde.
In het park van het kasteel
ligt de bron van de Voer en
een viskwekerij met o.a. forellen, een typisch Voerens gerecht. De
dorpskerk
werd
gebouwd
omstreeks
1660.
De tocht gaat verder via de gehuchten Berg en de Weersterheide met
hun prachtige vergezichten. Rechts zien we Sint-Martens-Voeren dat
gedomineerd wordt door de 23 meter hoge spoorwegbrug die door de
Duitse bezetter in de eerste wereldoorlog gebouwd werd om het
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front te bevoorraden. Dit viaduct sluit aan op de langste
spoorwegtunnel van Vlaanderen (2070 meter). De kerktoren stamt uit
de 13de eeuw.
Het einde van de tocht loopt door Schophem met zijn Steenboskapel.
In het centrum van ’s-Gravenvoeren, tegenover de kerk ligt het
Bezoekerscentrum, beslist een bezoek waard.
Praktische info:
We vertrekken ’s morgens om 07.30 uur vanuit Stekene Centrum
(markt) en arriveren hier ook weer terug rond 17.30 uur. Neemt u,
naast goede wandelschoenen, ook eventueel reserveschoenen en
naargelang de weersomstandigheden, reservekledij mee, zodat we
ook de bus netjes kunnen houden.
Inschrijven tot uiterlijk 24 maart kan/moet via telefoon op GSM
0032474745585 (verzoek enkel te bellen tussen 18.00 – 20.00 uur) of
per e-mail naar busreis@desmokkelaars.be
Meerijden kost € 8,00 p.p. Onder de 12 jaar betaalt u € 4,00 p.p. Het
maximum te betalen bedrag per gezin bedraagt
€ 20,00. Niet-leden betalen € 4,00 extra (en kunnen alleen mee
indien er nog voldoende vrije plaatsen beschikbaar zijn). Uw
inschrijving is pas definitief nadat het verschuldigde bedrag gestort is
op één van onze bankrekeningen. Vermeld wel duidelijk de namen
van de deelnemers en dat het om "Busreis 's Gravenvoeren)" gaat.
"Ik geef de wandelstok door aan……….":
Jammer, dat de schakel tot
voortzetting van deze rubriek op
het moment van schrijven
van dit Smokkelaartje ontbrak. Geen
enkele schrijver/schrijfster heeft zich aangemeld. Als u voortzetting
van deze rubriek een
"warm hart" toedraagt, kunt u de
ontbrekende schakel
aanreiken door het inleveren/delen van
uw bijdrage.
Voorbije activiteiten:
Busreis Doornik(Henegouwen): De tocht van de Feestverlichting: zaterdag 15 december:
In de aankondiging van deze busreis in het vorige Smokkelaartje
stond, dat er genoten kon worden van feeërieke feest- en
kerstverlichting. Waarschijnlijk drukt ook de crisis zijn stempel
hierop, want de 60 deelnemers zijn wat dit betreft ietwat bedrogen
uitgekomen. Zowel in de startzaal, de controlepost als op het
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parcours zelf, was er weinig kerstsfeer op te snuiven. Alleen op de
markt was er een kerstmarkt en in een gebouw grenzend aan de
markt was een overdekte kerstmarkt. Een afpijling, die te wensen
overliet,
in
combinatie
met
steeds
slechter
wordende
weersomstandigheden (in de loop van de avond begon het steeds
harder te regenen), maakte van deze busuitstap geen topper.
Pluspunt: iedere deelnemer ontving samen met zijn startkaart een
reflecterende armband.
Bij terugkomst in Stekene was een veelgehoorde kreet: "in Doornik
kunnen ze wat de kerstverlichting betreft, nog wat leren van
Stekene".
11e Kerststallentocht: zaterdag 22 december:
In onze tochtaankondiging schrijven we ieder
jaar: "Laten we hopen, dat de weergoden ons dit
jaar wèl eens een keer goed gezind zijn"! Ik durf
deze zin naar de toekomst toe bijna niet meer
uit te spreken.
’s Morgens om half 10 begon het te regenen en
het duurde tot de voormiddag van 2e Kerstdag
alvorens het ophield. We noteerden voor deze
tocht qua deelnemersaantal dan ook een
historisch dieptepunt. Slechts 401 deelnemers
trotseerden de regen, die regelmatig met bakken uit de hemel
neerdaalde. Voor de statistieken: 776 deelnemers in 2011 en 618 in
2010.
Toch moeten we erin blijven geloven, dat de aanhouder wint. Er zal
een jaar komen, dat alle benodigde ingrediënten voor een
succesvolle organisatie, aanwezig zijn. Wie weet, misschien dit jaar
al.
Veel leden maakten op deze avond overigens wel gebruik van de
gelegenheid om hun lidkaart 2013, de MARCHING en het speciale
wandelboekje ter gelegenheid van 40-jaar AKTIVIA, op te halen. Zij
werden tevens nog getrakteerd op een lekkere peperkoek,
geschonken door de firma Vondelmolen. Waarvoor hartelijk dank!!
De Rally van Parijs: 5 en 6 januari:
73 wandelaars stonden op zaterdagmorgen 5 januari met aanzienlijk
meer bepakking dan bij een normale busuitstap gereed voor een
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weekendje Parijs. Stipt 7 uur vertrok de dubbeldeksbus (incl. gids)
van de firma Scheldeboorden richting Franse hoofdstad.
Rond de klok van half 10 werd er een koffiestop van een half uurtje
gehouden in Peronne. Hierna werd er verder koers gezet richting
Parijs, waar we rond de klok van half 12 arriveerden (de laatste
kilometers verliepen zéér traag, omdat we een typisch Franse markt
moesten passeren, chaotisch dus!!).
Hierna kreeg iedereen de gelegenheid om de inwendige mens te
versterken alvorens er per bus naar het overnachtingshotel
vertrokken werd waar eenieder zijn persoonlijke bagage op de hem
toegewezen kamer kon achterlaten. Vervolgens werd er in groep te
voet vertrokken ( ong. 5 minuten wandelen) naar het startlokaal van
de Ralley van Parijs. Vanaf dat moment was iedereen vrij om aan de
afstand van zijn keuze te beginnen Laaghangende bewolking en van
tijd tot tijd een miezerige regen verhinderde dat het bovenstuk van
de Eifeltoren te zien was. Een eindtijd van de wandeling was niet
voorzien, aangezien iedereen aan het eind van zijn/haar wandeling
zich op eigen gelegenheid naar het hotel kon begeven.
Na een welverdiende nachtrust, die voor de één wat langer duurde
dan de ander, was het ontbijt voorzien rond de klok van 07.30 uur.
Om
09.00
uur
werd
het
zondagprogramma aangevangen met
een verdere verkenning van Parijs per
bus. Rekening houdende met de
weersomstandigheden (een miezerige
regen) werd de verkenning per bus
met een half uur verlengd. Rond de
klok van 12.30 uur werden we op
Montmartre afgezet, dat we op eigen
gelegenheid tot 15.00 uur verder konden verkennen.
Om 15.00 uur werd er terug koers gezet richting Stekene, nog een
tussenstop wederom in Peronne, waar we op het voorziene uur van
19.30 uur, moe maar uiterst tevreden terugkeerden.
Zij die erbij waren, uitten lovende woorden en spraken de wens uit
geen 11 jaar (zo lang was het geleden) te wachten om weer naar
Parijs te gaan.
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Opening Wandeljaar 2013:
Ontmoetingscentrum Boudelo in Klein-Sinaai was ook dit jaar weer de
plaats waar een 200-tal leden elkaar onder het genot van een hapje
en een drankje, het beste toewensten voor het nieuwe jaar. Ook was
er weer gelegenheid voor een korte groepswandeling.
Traditioneel konden op deze avond de 25 of 12-deelname-trofees
afgehaald worden. Uitbreiding van de kledijwinkel met een fleece,
bleek een schot in de roos. Een 65-tal leden hadden voor dit
kledingstuk gekozen. In totaal dienden 162 personen hun
inschrijfformulier voor een 25-deelname trofee in.
"Iets" over onze "medewerkersnood" en het "medewerkersbestand"
…
In elk Smokkelaartje vind je,
n.a.v. de aankomende
wandelorganisatie in de loop van het jaar, een steeds weerkerende
"oproep tot hulp" …
Zoals jullie allen zeker weten is een wandeltocht inrichten, zonder de
medewerking van vele bereidwillige en belangloze medewerkers,
ONmogelijk. In de afgelopen jaren hebben we dit vrijwel steeds vrij
vlot rond gekregen. Al werd het soms toch al eens wat moeilijker …
We stellen immers vast dat ons medewerkersbestand steeds "ouder"
wordt … Een dag "medewerker-zijn" is vaak ook een "zware werkdag"
…, vrijwillig EN belangeloos! (Zo'n mensen verdienen ons aller
RESPECT!). Maar daardoor haken als eens oudere medewerkers
noodgedwongen af. Hen "vervangen" is dan de opdracht.
Ik wil bij het begin van dit nieuwe werkjaar dan ook een oproep doen
naar "nieuwe … (wat jongere …) medewerkers", zodat onze
organisaties op een vlotte manier kunnen ingericht worden.
Daarom: voel je je hiertoe geroepen? Of wens je wat meer info
hierover? Aarzel niet! En neem contact op met het secretariaat. Van
harte welkom!
Hierbij ingesloten vinden jullie het
overzicht van ons medewerkersbestand,
zoals het nu bekend is. Dit bestand
gebruiken wij opdat niet iedereen zich
opnieuw moet opgeven voor iedere geplande organisatie. Dit bestand
vormt a.h.w. de basis bij het opstellen van de taakverdeling. Sta je
vermeld voor een bepaalde organisatie, en je kan die dag toch
onmogelijk komen helpen, dan vragen wij zo vlug mogelijk het
secretariaat te verwittigen. De (noodzakelijke) aanvullende
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hulpoproep wordt dan, zoals hierboven vermeld, opgevraagd via ons
clubblad, ’t Smokkelaartje.
Bekijk dit medewerkersbestand goed :
- Voor de opgenomen medewerkers: zijn de vermelde gegeven
correct? Zijn de juiste tochten aangeduid? Zo niet, contacteer
het secretariaat (liefst via mail of op GSM).
- Sta je er (nog …) niet op, en je voelt "de goesting" opborrelen?
Contacteer ook dan het secretariaat.
Nog dit : het opstellen van een taakverdeling is vaak een hele klus.
Aan- en/of afmeldingen worden soms kort voor de organisatie
doorgegeven … (met wijzigingen tot gevolg …). Tijdig doorgeven is
de boodschap (bij voorkeur minstens 2 weken vooraf aan de
organisatie!). (Nood-afmeldingen kunnen natuurlijk altijd!).
Soms krijgen wij ook de melding : "de groep waarmee we de laatste
organisatie samengewerkt hebben was prima! … Zou altijd zo moeten
blijven! "
Nu, het doet ons plezier dat medewerkers vlot kunnen samenwerken
… Maar de ene taakverdeling is de andere niet, aantal wandelaars kan
sterk verschillen, accommodatie van rustposten ook … Daardoor moet
er vaak gewisseld worden, noodgedwongen. Mogen wij hiervoor
rekenen op jullie begrip! (Met dank vooraf!).
Samengevat : alle medewerkers verdienen ons opperste respect! Zij
zijn ONmisbaar! Wij hopen voor dit nieuwe organisatiejaar 2013
alweer op een grote schare leden-smokkelaars te kunnen/mogen
rekenen!
In naam van de secretaris!
Toespraak Algemene Vergadering door de voorzitter:
Beste leden, het is vandaag 1 februari en formeel
gezien is de tijd van beste wensen uitspreken aan
het begin van een nieuw jaar, verstreken. Ik heb
echter een goede reden om dit jaar hiervan af te
wijken.
Helaas
was
vanavond
de
eerste
vrijdagavond in het nieuwe jaar dat de zaal vrij
was.
Ik wil van deze plaats dan ook gebruik maken om u,
uw familie, vrienden en kennissen, in alle opzichten
een gelukkig, gezond en voorspoedig 2013 toe te
wensen. Degenen, die wegens ziekte en tegenslag
niet meer kunnen wandelen, hen wens ik veel moed en sterkte toe.
Betreft het iemand in uw vrienden of kennissenkring of is het een
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wandelvriend of wandelvriendin bij u in de buurt, ga er eens op
bezoek of bel deze persoon eens op. Vaak betekent dit zoveel voor
deze mensen.
Ik sta ervan versteld, dat de tijd zo snel gaat. Het is dit jaar alweer
voor de 5e keer, dat ik vanaf deze plaats het woord tot u mag
richten.
Aan het begin van een nieuw jaar past het ook om een moment stil te
staan bij degenen, die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. Op 31
januari 2012 overleed onverwachts Maria Callebaut, echtgenote van
de heer Roger Van de Velde en moeder van ons lid Dirk Van de Velde.
Op 4 februari 2012 Jozef Van Goethem, echtgenoot van mevrouw
Nicole Heirwegh. Beiden waren lid van onze club totdat het wandelen
bij Jozef niet meer ging. Op 1 mei bereikte ons het droevige bericht
van het overlijden van oud-voorzitter en ere-voorzitter Leo Martens.
Leo was 56 jaar en ongeneeslijk ziek. Als blijvend gebaar van
herinnering aan Leo, is in overleg met de familie, besloten om aan de
jaarlijkse Smokkeltochten, de "Memorial Leo Martens" hier aan toe te
voegen. Op 29 juni 2012 overleed Marcel De Keersmaeker,
echtgenoot van mevrouw Anna Pauwels en vader en schoonvader van
onze leden Freddy en Ria De Keersmaeker – Van den Branden. Op 27
juli 2012 overleed onverwachts Georges Dullaert, echtgenoot van
mevrouw Annie Janssens. Beiden waren tot vorig jaar lid van onze
club en op 30 november 2012 overleed Helena De Witte, weduwe van
René Creve, moeder (schoonmoeder) van onze leden Paul en Nicole
Creve-d'Hooghe, Luc Creve en Patricia en Geert en Clemence CreveGyselinck. Mag ik een ogenblik stilte om hen en ieder voor zich
zijn/haar eigen overleden dierbaren te gedenken.
Gelukkig was er ook plezierig familienieuws. Op zaterdag 20 oktober
was het precies een halve eeuw geleden dat onze leden Kamiel De
Smit en Simonne Meersschaert elkaar het ja-woord gaven.
Als ik terugkijk op 2012 en ik laat alle activiteiten, die wij met zijn
allen gerealiseerd hebben, de revue passeren, dan geeft mij dat een
goed gevoel. Mensen een stuk ontspanning kunnen aanbieden in deze
economisch moeilijke tijden, geeft een mens voldoening. En allicht
gaat er wel eens iets mis. Maar over het algemeen genomen durf ik
op te merken, dat we goed bezig zijn. Dit gaat echter niet vanzelf.
Een grote groep vrijwilligers en vrijwilligsters tekenen hiervoor en ik
wil deze graag vermelden. De leden van de werkgroep en de
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werkgroep midweektochten, de mensen in de startzaal en op de
verschillende controleposten tijdens onze eigen organisaties, zij die
ervoor zorgen dat het materiaal voor een organisatie in het magazijn
gereed staat en na afloop weer netjes opgeruimd wordt, de
wasvrouw, die iedere keer weer opnieuw alle vuile theedoeken wast,
de mensen waar we een controlepost in
mochten richten, onze sponsors, onze Rode
Kruis mensen, zij die het hele jaar door voor
de prachtige tafelversieringen zorgden,
iedereen die ik vergeten ben op te noemen
en uiteraard mijn medebestuursleden. Een
warm applaus voor al deze mensen is zeker
op zijn plaats. Hopelijk kunnen wij dit jaar
ook weer een beroep op hen doen.
En dan nu het jaar dat voor ons ligt. 2013. Het 29 e levensjaar van
onze wandelclub. Enkele weken geleden heeft u allemaal ons
jaarprogramma toegestuurd gekregen. Het is weer een vol
programma geworden. In de eerste plaats uiteraard onze eigen
vertrouwde organisaties, 4 weekend- en 2 midweektochten, een 8-tal
busuitstappen, een culturele activiteit en het Danketentje voor de
helpers. Om al deze activiteiten uit te kunnen voeren, zijn héél véél
helpende handen nodig. En dat is hetgeen dat ons de laatste tijd
zorgen baart. We ervaren, dat er steeds meer, vooral "oudere"
mensen, die nog wel willen helpen, maar omwille van
gezondheidsproblemen niet meer kunnen helpen, afhaken en dat er
weinig of geen nieuwe mensen bij komen. Ik zou vanaf deze plaats
dan ook een "warme" oproep willen doen om "nieuwe aanwas".
Volgend jaar (2014) bestaat de club 30 jaar en als we een traditie
(viering 20 jaar en 25 jaar) in ere willen houden, wil dit zeggen dat
we volgend jaar weer iets te vieren hebben. Als er onder u goede
ideeën leven, deel ze dan met ons en dan gaan wij bekijken of ze
uitvoerbaar, c.q. realiseerbaar zijn.
Tot slot wil ik, evenals vorig jaar, de aandacht vestigen op de rubriek
"ik geef de wandelstok door aan …….", die als vaste rubriek in ons
clubblad verschijnt en geschreven wordt door onze leden en voor
onze leden. Helaas ontbreekt er in het komende Smokkelaartje een
verhaal, omdat er geen opvolging is. Als u deze rubriek een warm
hart toedraagt en wil hebben, dat deze rubriek blijft bestaan, meld u
dan aan als kandidaat. U hoeft niet over een perfect taalkundige
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knobbel te beschikken, als u maar over een boeiende wandelvakantie
en/of wandelgebeurtenis beschikt waarover u verslag kunt
uitbrengen.
Aanmeldingen
zijn
van
harte
welkom
bij
ondergetekende.
Ik geef nu graag het woord aan onze secretaris, ik dank u voor uw
aandacht en wens u nog een plezierige avond toe.
Uw voorzitter,
Bennie.
Jaarverslag 2012 van de secretaris – Opening wandeljaar 2013.
Beste leden Smokkelaars 2013.
Normaliter maak ik van deze gelegenheid steeds gebruik om jullie
allen mijn beste "nieuwjaar"-wensen over te maken … Maar, gezien
het nu reeds 1 februari is, is eigenlijk de nieuwjaarswensmaand reeds
voorbij. Maar waarom zou ik toch niet …, eigenlijk mogen wij elkaar
elke dag "het allerbeste" toewensen. "Carpe diem", of "pluk de dag",
want wat morgen komt, daar hebben we 't raden naar … Vandaar :
mijn allerbeste wensen, voor vandaag, maar ook voor morgen en de
overige 333 dagen van dit jaar.
Als secretaris heb ik de jaarlijkse taak jullie in 't kort te informeren
met wat "droge" cijfergegevens.
- Wat het ledenaantal betreft telden we per einde lidjaar 2012
632 leden, een daling met 37 leden. Dit is ontstaan door 87 niethernieuwingen en 50 nieuwe aansluitingen in 2012.
- Op huidig ogenblik telt onze club 596 leden, waaronder reeds 33
nieuwe leden 2013. Als je vlug rekenen wil dit zeggen dat 69
leden 2012 hun lidgeld 2013 nog niet hernieuwden.
- Wat het deelnemersaantal betreft op onze tochten, telden we
vorig jaar 7.305 wandelaars, een 100-tal minder dan vorig jaar.
Globaal gezien waren de weersomstandigheden goed te noemen,
behalve voor onze Kerststallentocht, toen het de ganse dag wind
en regen was …
- We kregen dit jaar zo’n 162 25-deelnames-formulieren binnen.
Te vermelden hierbij is dat we de jongste jaren geen 12deelnames-formulieren meer ontvangen van onze -12-jaarleden. Deze groep is natuurlijk niet zo talrijk … Misschien toch 's
een punt om aan te werken.
17

- Wat de totale stapprestaties van onze club betreft, ben ik er wel
van overtuigd dat we met z’n allen – samen ! – alweer zo’n 4 à 5
maal "rond de aarde" zijn gestapt, goed voor zo’n 15 à 1600
"dagen" wandelplezier. Onze vereniging mag fier zijn op dit
sportief resultaat. Het draag bij tot een betere en gezondere
levensstijl ! Want weet, beste leden-smokkelaars, "bewegen is
gezond" …, "bewegen is een must" ! En onze sport leent zich
daartoe voortreffelijk !
Ledenadministratie,
organisaties
voorbereiden,
programma’s
uitwerken, plannen maken …, het gebeurt niet zomaar. Daarvoor
moet er binnen een vereniging "hard gewerkt" worden …, door
"vrijwillige bestuursleden"! Maandelijkse vergaderingen, tussendoor
veel onderling mail-verkeer, alles opvolgen, nieuwe leden,
adreswijzigingen …, en ga zo maar door. Naast de eigen
clubvergaderingen zijn er ook nog halfjaarlijkse provinciale en
algemene bondsvergaderingen.
Vorig jaar stonden er 15 activiteiten op het jaarprogramma, zijnde
onze 6 eigen wandelorganisaties, 7 busreizen, de opening wandeljaar
in januari en ons danketentje, nu eens een BBQ, begin oktober.
Daarnaast verleenden we verleenden we ook onze jaarlijkse
medewerking aan de schoolsportdag van de middelbare school uit de
Nieuwstraat. Zo kon ook de jeugd (14 tot 18-jarigen) ondervinden
dat wandelen ook echt sport is, door een heuse nachtwandeling over
+/- 35 km.
Maar vorig jaar is nu geschiedenis. 't Is nu de
toekomst die telt ! Wat brengt 2013 ons?
Onlangs
ontvingen
jullie
reeds
het
clubprogramma.
17 activiteiten, 6 eigen
wandelorganisaties, 8 busuitstappen, deze
feestavond, ons danketentje, terwijl er
ook nog een culturele activiteit wordt
voorzien,
begin
november.
't
Smokkelaartje zal jullie over dit alle tijdig informeren.
Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om even stil te staan
bij "onze noeste medewerkers". Zonder hen is organiseren
onmogelijk. Zij verdienen ALLEMAAL – STUK VOOR STUK – ons
welgemeend respect. Wij konden in het verleden bijna altijd
rekenen op voldoende medewerkers … Maar het wordt tegenwoordig
18

soms al 's wat moeilijker … In volgend clubblad, dat jullie binnen
enkele dagen zullen ontvangen, wordt deze problematiek toegelicht.
Want feit is : ons medewerkersbestand wordt almaar ouder … Een dag
"medewerker-zijn" is vaak een zware werkdag. Het is dan ook niet
onlogisch dat oudere medewerkers al 's afhaken … Hier dringt zich
dan ook een uitbreiding, zeg maar "verjonging" op … Daarom : lees
het clubblad goed door! Nieuwe medewerkers zijn van harte welkom!
Zij verdienen nu reeds, vooraf "ons welgemeend respect"!
Zoals je ziet, een bestuur zit nooit stil,
mag nooit stil zitten, kan nooit stil
zitten. En soms gaat de tijd al 's te snel
… En misschien loopt er dan al eens iets
fout ook. Wij zijn immers ook "maar
mensen" … Mag ik hiervoor begrip
verzoeken?
Een
mailtje
of
een
telefoontje kan vaak veel oplossen …,
want wees gerust : wij zijn er voor jullie!
Weet, geachte leden, wandelen is uw en onze hobby.
bestuursleden is "besturen ook hun stukje hobby" …
Laat het ons samen "goed doen" in 2013 …

Voor onze

De secretaris.
Financieel verslag 2012:
Als wandelclub hebben we twee grote bronnen van inkomsten. Deze
zijn de lidgelden en de winst van onze 6 organisaties. Ook dit jaar
zijn onze eigen organisaties weer de belangrijkste bron (15%
inkomsten uit lidgelden en 85% inkomsten uit eigen organisaties).
Zonder de inkomsten van onze eigen organisaties zou het niet
mogelijk zijn om zoveel voor onze leden te doen. Daarom wil ik in
naam van het bestuur alle medewerkers nog eens extra bedanken
voor hun inzet.
70% van onze inkomsten gaat rechtstreeks naar de ledenwerking via:
 verdeling gratis Marching (€ 2.000),
 drukken en versturen clubblad (€ 1.650),
 opening wandeljaar + 25-deelnametrofee (€ 2.500) ,
 opleg busreizen, 25 km, weekend en bezoek aan de Zoo (€
4.500) ,
 bedanking helpers (€ 1.450).
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De rest van de inkomsten wordt gebruikt voor de clubwerking zoals
secretariaatskosten, huur webruimte, huur magazijn, vergaderingen
en aankopen materiaal voor het magazijn en reclame (dit jaar de
vernieuwing van onze infoborden voor
€ 1.600).
De inkomsten van de lidgelden (na aftrek € 7,99 per lid = bijdrage
aan Aktivia) waren in 2012 gemiddeld € 4,45 per lid. De uitgaven
ledenwerking daarentegen waren gemiddeld
€ 21,19 per lid.
Ondanks enkele mindere organisaties konden we dit jaar toch nog
afsluiten met een positief saldo van € 130.
De penningmeester,
Danny Van der Linden
Huldigingen Ereclub 2013:
Op donderdag 17 januari 2013 werden in zaal
Begonia
te
De
Pinte,
tijdens
de
Nieuwjaarsbijeen-komst van AKTIVIA, voor de
provincie Oost-Vlaanderen, dé wandelaars
gehuldigd die de grens van 20.000, 40.000,
60.000, 80.000, 100.000, 120.000 of 140.000
gestapte kilometers behaald of gepasseerd hebben. Ook zij, die
1.000, 2.000, 3.000, 4.000 of 5.000 tochten gestapt hebben, kwamen
voor huldiging in aanmerking. Vanuit onze club werden de volgende
leden gehuldigd: Bram de Ridder en Irma Naeye-v.d.Heyden (beiden
voor 40.000 gestapte kilometers). Wij feliciteren hen hierbij van
harte met het bereiken van deze mijlpaal.
Ledenaantal 2013:
Uiterlijk 1 februari moesten wij aan AKTIVIA ons ledenbestand 2013
doorgeven. Bij het afsluiten van de teksten voor dit Smokkelaartje
noteerden wij 596 leden. 14 leden zegden hun lidmaatschap op, vnl.
om gezondheidsredenen. Van 55 leden hebben wij nog niets
vernomen. Ook kregen we reeds een 30-tal nieuwe leden bij.
Terugbetaling lidgelden sportverenigingen door ziekenfondsen:
Verschillende ziekenfondsen betalen, al of niet gedeeltelijk, het
jaarlijks lidgeld aan sportclubs terug. De zekerheid "Sporten is
gezond" ligt hiervan aan de basis. De terugbetalingsmodaliteiten
kunnen
onderling verschillen, enerzijds afhankelijk van het
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betreffende ziekenfonds, maar ook regionale verschillen kunnen
bestaan.
Om deze terugbetaling te genieten, moet de sportclub het daartoe
bestemd ziekenfondsformulier ter bevestiging ondertekenen. Deze
formulieren mogen meegebracht worden op onze organisaties en
zullen zoveel mogelijk ter plaatse worden ingevuld.
Het mag ook opgezonden worden naar het secretariaat. Mogen we
dan wel verzoeken een gefrankeerde retour-enveloppe naar uzelf toe
te voegen. De nodige formulieren kunnen afgehaald worden op de
betreffende ziekenfondsen of gedownload worden op hun web-site.
Voor meer info kan je steeds terecht op het secretariaat :
marno@desmokkelaars.be of 09/326.00.13.
Jaaroverzicht 2012:
 Op 1 januari 2012 telt onze club 669 leden.
 Op 13 januari wensten een 150-tal leden elkaar, onder het genot
van een hapje en een drankje, het beste toe voor 2012. Na enkele
jaren afwezigheid kon er weer eens meegestapt worden met een
korte groepswandeling. Een 50-tal leden maakten hiervan gebruik.
De weersomstandigheden waren ideaal.
 Op 19 januari werden in zaal Begonia te De Pinte onze clubleden
Frederik Truyens, Denise Van Dam, Aloys Sturms, Erik De Smedt en
Annie Aerts gehuldigd.
 26 februari: een kleine, maar enthousiaste groep Smokkelaars (38)
bezochten per bus de Nationale Wandeldag te Lovendegem. De
wandelaars kregen onderweg een schuchter zonnetje te zien.
 4 maart: de jubileumuitgave van de
Boudelotocht leverde 1.814 deelnemers
op (tegen 2.277 in 2011). Na de middag
begon het te regenen en steeg het
deelnemersaantal gestaag.
 18 maart: met een bijna volle
dubbeldekker van 't Soete Waesland
werd er richting Oostduinkerke getuft. De weervrouw had regen
voorspeld, maar tot eenieders verbazing bleef de zon volop
schijnen. Conclusie: het was een vijfsterrenwandeltocht.
 12 april: alweer een jubileumuitgave, nu van de 10 e Linietochten.
De weersvoorspellingen de dag vooraf waren zéér slecht.
Desondanks viel het weer in de voormiddag nog erg mee. Na de
middag werd het echter steeds donkerder en uiteindelijk volgde er
ook een flinke plensbui met tussendoor een enkele donderslag. Het
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deelnemersaantal bleef dan ook steken
op 500 (tegenover 706 in 2011). Met dank
aan de "jong gepensioneerden".
 28 t/m 30 april: om de 2 jaar wordt er
een wandelweekend georganiseerd, deze
keer naar het Duitse Eifelgebergte. De
ongeveer 20 Smokkelaars, die er bij waren hadden gelijk, degene
die er niet bij waren hadden …..
1 mei: daags na het wandelweekend bereikte ons het droevige
bericht van het overlijden van oud-voorzitter en ere-voorzitter
Leo.
13 mei: 34 Smokkelaars (slechts een halfvolle bus) – oorzaak:
Moederdag?? – trokken naar Lennik, het kloppend hart van het
Pajottenland. De zon was volop van de partij. Na afloop was
iedereen het er roerend over eens, dat het weer een schitterende
wandeldag was.
27 mei: de 30ste Smokkeltochten (alweer een jubileum) + 14de 50
km van Stekene leken bijna een kopie van die van 2011. 1.936
deelnemers dit jaar (1.921 in 2011). Dit jaar prachtig weer, vorig
jaar eveneens. Iedere deelnemer werd bij aankomst verzocht om
"zijn/haar mooiste lach" voor op de foto. Voor deze "spontane lach"
gaf CM-Stekene aan alle deelnemers een lekkere appel, in de
gedachte "gezond eten voor een gezonde sport".
24 juni: 49 Smokkelaars (bijna een volle bus) reden richting het
Limburgse Zutendaal (Het Zoete Dal). Het Blotenvoetenpad hebben
ze wijselijk links laten liggen ... met de schoenen aan.
10 en 11 augustus: een redelijk aantal (hoeveel exact is niet
bekend) Smokkelaars stapt mee in de 43e Dodentocht.
16 augustus: we krijgen er dit jaar geen genoeg van, alweer een
jubileum (de 10e Grenstochten). Het parcours werd zéér
gewaardeerd. Voor de parcoursmeester moet dit een "pleister op
de wond" geweest zijn voor de nodige insektenprikken, die hij van
tevoren opgelopen heeft. Aantal deelnemers: 585.
19 augustus: Hoepertingen: de weerman had het voorspeld, het
zou puffen worden, vooral in de Kempen (tot 36°). De tocht: Zon,
zon, zon ... beton, beton, beton. Appels, peren, appels, peren,
bessen en kersen. Aan het eind 30 dappere, roodgekleurde
Smokkelaars.
30 september: het prachtige weer, in combinatie met de
organisatie op een 5e zondag in September (dit komt niet zo vaak
22









voor), leverde op deze Helletochten 2.069 (tegen 1.211 in 2011)
hoofdzakelijk zéér tevreden wandelaars op.
6 oktober: ruim 100 deelnemers doen zich tegoed aan de
barbecue. Zij waren uiterst tevreden over de kwaliteit van het
eten en het feit dat deze keer enkele vrouwelijke vrijwilligsters
voor de verdeling van de groenten zorgden.
13 oktober: 26 Smokkelaars keerden de ZOO figuurlijk "binnenste
buiten".
21 oktober: 86 deelnemers verdeeld over 2 bussen trokken tijdens
de "25 km op-en-af in Zeeland" in een langgerekt lint door de
Walcherse duinen. Het was een schot in de roos.
15 december: waarschijnlijk drukte ook de crisis zijn stempel op
feeërieke feest- en kerstverlichting in Doornik. In Doornik kunnen
ze nog wat van de Stekense kerstverlichting leren.
22 december: opnieuw was het weer spelbreker bij de
Kerststallentocht. Regen, regen en nog eens regen. Slechts 401
deelnemers. Volgend jaar beter??
31 december: we sluiten het wandeljaar 2012 af met 633 leden.

Familieberichten:
 Op 30 november 2012 is op 84-jarige leeftijd overleden Helena De
Witte, weduwe van René Creve, moeder (schoonmoeder) van onze
leden Paul en Nicole Creve-d'Hooghe, Luc Creve en Patricia en
Geert en Clemence Creve-Gyselinck. Op zaterdag 8 december 2012
is er in de parochiekerk van OLV van Bijstand te StekeneHellestraat afscheid van haar genomen.
Rouwadressen:
Amelberga Truymanstraat 9, 9190 Stekene.
Oost-Eindeken 18 bus 5, 9190 Stekene.
Spoorwegstraat 74, 2600 Berchem.
 Op 5 januari 2013 is op 91-jarige leeftijd overleden Mariette Van
de Velde, weduwe van de heer Gustaaf Aelbrecht, moeder van
Lydie Baecke-Aelbrecht en schoonmoeder van Roger Baecke. Op
woensdag 9 januari 2013 is er in de H.Familiekerk te Sint Niklaas
afscheid van haar genomen. Rouwadres: Kon. Fabiolapark 728,
9100 Sint-Niklaas.
Wij betuigen aan de families ons oprecht medeleven en wensen hen
veel kracht en sterkte toe om het verlies van hun dierbare te
verwerken.
Het volgende Smokkelaartje verschijnt 2e helft maart 2013.
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Clubinfo - Clubwinkel
Lidgeld :
- Eerste actief gezinslid :
- Tweede actief lid :
- Per bijkomend gezinslid :
- Steunend lidmaatschap :
Wat zit inbegrepen ?

€ 14,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 10,00

- Een gevarieerd wandelaanbod, het jaar door.
- De jaarlijkse wandelkalender Marching.
- Een aanvullende verzekering lichamelijke ongevallen.
- Een aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
- Tweemaandelijks het clubblad “’t Smokkelaartje”.
- En … een gezellige clubsfeer …
Club-materiaal :
-

Trainingsvest :
Trainingsbroek :
Fleece-vest
Bodywarmer :
Sweater:
Polo :
T-shirt :
Singlet :
Fluo-vestje :

€ 40,00
€ 25,00
€ 27,00
€ 5,00
€ 19,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

- Clubsokken (2 paar) :
(enkel nog maat 35-38)
- Badhanddoek :
- Lendentasje (klein) :
- Lendentasje (groot) :
- Halsdoekje + riempje :
- Clubpetje :
- Club longdrinkglas:
- 100 Inschrijvingsetiketten :

€ 10,00
€ 14,00
€ 5,00
€ 12,50
€ 7,50
€ 5,00
€ 2,50
€ 2,50

Maten : S – M – L – XL – XXL (ook kindermaten beschikbaar, behalve voor polo,
singlet, bodywarmer & sweater).
Onze clubwinkel staat opgesteld op volgende organisaties : Opening wandeljaar
en de Boudelotochten.
Bankrekeningen:
-

voor België – KBC-bank :
BE88 4186 0321 3141 + Bic-code KREDBEBB o.n.v. Wandelclub De
Smokkelaars Stekene
voor Nederland – Rabo-bank :
NL80 RABO 0330 4569 54 + Bic-code RABONL2U o.n.v. Danny van der
Linden, t.v.v. Wandelclub De Smokkelaars Stekene of BE88 4186 0321
3141 + Bic-code KREDBEBB (via KBC-bank)
Om mogelijke betwistingen te vermijden, verzoeken wij u alle betalingen te
verrichten via deze bankrekeningen (tenzij anders vermeld).
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