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23 augustus 2013
De aanloop naar de viering van ons 30-jarig bestaan is
begonnen:
Het zomerreces loopt ondertussen alweer teneinde en de
scholen staan aan de vooravond van een nieuw studiejaar. Met
de opgedane vitamientjes tijdens de voorbije maanden, moet
het mogelijk zijn om de dagelijkse beslommeringen weer met
frisse moed op te pakken.
Aan het korten van de dagen, het rijpen en oogsten van een
aantal landbouwgewassen, kun je merken dat we geleidelijk
aan alweer aan het volgende jaargetijde (de herfst) beginnen.
In mijn toespraak bij de Opening Wandeljaar in februari van dit
jaar heb ik een oproep gedaan om suggesties aan te dragen
voor de viering van ons 30-jarig bestaan volgend jaar. Jammer
genoeg is hier tot nu toe geen enkele reactie op gekomen.
Gelukkig weet ik mij verzekerd van een aantal actieve
bestuursleden en dankzij hun inzet kunnen wij u nu reeds in
het kader van ons komend jubileum een clubactiviteit
aanbieden waar "hoogstwaarschijnlijk" nog lang over nagepraat
zal worden. Omdat het om een zéér geliefde locatie gaat, zijn
we genoodzaakt om nu reeds uw aanmelding te vragen. De
verdere uitwerking van het programma vindt de komende
maanden plaats, maar ik kan u nu al verzekeren, dat er voor
ieder wat wils aangeboden zal worden. Verdere info tref je
verderop in dit Smokkelaartje aan.
Naast deze clubactiviteit zoeken wij nog naar een andere
activiteit verderop in het jubileumjaar, die wat dichter bij huis
zal plaatsvinden.
Verder tref je in dit Smokkelaartje de nodige informatie aan
over komende activiteiten (busreis Deinze, danketentje, 28 e
Helletochten + 15e 50 km van Stekene, busreis "25 km op-en-af
in het Noorden van Frankrijk" en de Culturele Uitstap naar
Brussel. Met een beperkt aanbod van voorbije activiteiten
(vanwege het zomerreces enkel de busreis naar Dourbes nog
vers in het geheugen, alhoewel een bestuur nooit stilzit,
getuige de jubileumactiviteit in het kader van ons 30-jarig
bestaan),
een
felicitatie
voor
de
Smokkelaars
–

Dodentochtstappers 2013 en de familieberichten, wordt deze
uitgave van het Smokkelaartje weer compleet gemaakt. Ik vind
het wel jammer, dat de rubriek "de
wandelstok" na een prachtig
verhaal in de vorige uitgave,
deze keer geen vervolg krijgt.
Hopelijk voelt zich toch weer
iemand geroepen om de draad op
te pakken.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Uw voorzitter
Bennie
Komende activiteiten:
Busreis Deinze (Oost-Vlaanderen): zondag 15 september:
Op
zondag
15
september
organiseert
Wandelclub
Natuurvrienden uit Deinze hun 32e Canteclaermarsen - Gordel
der Leiestreek. Het is daar
waar deze busreis ons heen
voert.
Het startlokaal is VTI, Leon
Declercqstraat
1
te
DEINZE en de keuzeafstanden
zijn 4-7-12-18-24-32 km.
Vanuit de ruime startzaal van
het VTI trekken de 4 en 7 km
wandelaars door de groene omgeving van Ten Bosse richting de
Leie. Via de Leieoevers en de nieuw aangelegde promenade
komen ze aan het St. Poppoplein voorbij de 14de eeuwse
geklasseerde O.L.V. kerk en bereiken even verder de rustpost,
hierna gaan de 7 km wandelaars richting de vernieuwde markt
en stappen verder door het Kaandelpark naar het 36 ha. grote
recreatie en dierenpark de Brielmeersen, de groene long van
Deinze, om zo langs het Congoplein terug naar de startzaal te
komen.
De 12 – 18 – 24 en 32 km trekken de Kromme Brug over en
volgen
het
Schipdonkkanaal
tot
Noorderwal,
het

samenvloeiingspunt van de Leie en het Schipdonkkanaal. Via
Dhoye en het onverharde pad langs de Oude Leie wandelen ze
verder richting Grammene. Na een splitsing in de Verloren
Hoek gaat de 12 km langs het kerkwegpad naar de rustpost in
zaal Leiezicht in Grammene. De 18 – 24 en 32 km trekken
verder langs het spoorwegpad en het Knuppelpad door een
prachtig Natuurgebied naar de rustpost in Wontergem.
De 24 en 32 km doen hier een lus in het
erg landelijke Wontergem. Aan het
St. Machariuspleintje komen ze voorbij
het standbeeld ter nagedachtenis van
oud Ronde Van Frankrijk winnaar Lucien
Buysse en stappen verder in het stilte
gebied van de Gavermeersen met zijn
vele door de ruilverkaveling verkregen
paden. Na een 2de stop in Wontergem
keren de 18 – 24 en 32 km terug door het
12 ha. groot Natuurgebied van de
Vondelbeek met zijn typische wilde
plantengroei en via de Vallei van de
Beekmeersen, het Beekmeerspad en de
Oude Koeweg stappen ze richting Grammene. Door het
schepenwegeltje komen ze aan in de rustpost zaal Leiezicht.
Hier doen de 32 km nog een lus langs de vele onverharde paden
in Grammene en Gottem.
Na een laatste rustpost in Grammene keren alle afstanden
terug langs de geklasseerde spoorwegbrug (LORENZOBRUG) en
de onverharde trekweg langs de oude Leie, door een oase van
rust richting Deinze, om dan via de Vaart en het Congoplein het
eindpunt te bereiken.
Praktische info:
We vertrekken 's
morgens om 08.00
uur vanuit Stekene
Centrum (markt) en
arriveren hier ook
weer terug rond
16.30 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 8 september 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
Deinze)" gaat.
Danketentje helpers: zaterdag 21 september:
de formule van de voorgaande 2 jaren goed bevallen is, hebben
wij dit jaar
als danketentje wederom
gekozen
voor
een
echte
barbecue. Het 1e
jaar hadden we
als
datum
gekozen voor
begin
september
maar
dit
bleek te vroeg in het
jaar te zijn,
daarom zijn we vorig jaar
uitgeweken naar begin oktober en dit bleek wat aan de late
kant te zijn. Daarom hebben we dit jaar gekozen voor een
datum tussenin en zijn uitgekomen op zaterdag 21 september.
Dit jaar is er ook een dessert voorzien.
In bijlage vinden jullie een invulblaadje als inschrijving voor dit
danketentje. Dit blaadje kan je opsturen naar het secretariaat
of afgeven bij één van onze bestuursleden. Mailen kan ook
naar: marno@desmokkelaars.be Vergeet niet je naam en het
aantal helpers te vermelden.

MAAR!!!!! Deze uitnodiging is niet alleen bedoeld voor onze
helpers 2013. Iedereen is van harte welkom. Maar onze helpers
mogen gratis komen, terwijl de anderen een bijna-kostprijs
betalen van € 17,00. Kinderen tot 12 jaar betalen slechts
€ 12,00. Vooraf betalen is niet nodig, alles wordt ter plaatse
afgerekend aan de ingang van de zaal. Inschrijven kan tot
uiterlijk 16 september.
Afspraak is op 21 september,
in de Broederschool (dit is de
startplaats
van
de
Smokkeltochten
–
Nieuwstraat/Stekene).
Wij
verwachten u tussen 17.30 –
18.00 uur.
Mogen wij u vragen op tijd in te schrijven, zodat we de nodige
administratieve handelingen op tijd kunnen afwerken.
28e Helletochten + 15e 50 km van Stekene: zondag 29
september:
Op zondag 29 september zijn we alweer aan de 28e uitgave van
onze Helletochten toe. Ook dit jaar telt de maand september 5
zondagen, waardoor we over het algemeen kunnen rekenen op
een hoger aantal deelnemers dan wanneer hij maar 4 zondagen
telt. De verklaring die hiervoor gegeven kan worden, is
waarschijnlijk dat er op deze uitzonderlijke dag minder keuze
aan wandelingen is. Nieuw dit jaar is, dat we de 50 km van
Stekene, die normaal gesproken altijd gehouden werd gelijk
met de Smokkeltochten op 1e Pinksterdag, nu vanaf dit jaar
verbonden
is
aan
onze
Helletochten,
naar
alle
waarschijnlijkheid dus extra drukte op deze dag.
De naam Helletochten is ontleend aan de wijk van waaruit
gestart wordt, te weten De Hellestraat met als startplaats ’t
Helleke. Qua natuur is deze tocht onze "mooiste". Afhankelijk
van de gekozen afstand zullen de bosgebieden de Hellestraatse
bossen, natuurgebied Het Stropersbos en het Nederlandse
waterwingebied, doorkruist worden. De 20, 30, 40 en 50 kmstappers trekken over de grens heen naar het Nederlandse
Hulst. Ook dat gebied is de moeite van het wandelen waard
vanwege zijn unieke vestingswallen, vestingspoorten en

monumentale gebouwen. Het kan zijn, dat een aantal bomen
rond die tijd alweer hun herfstkleed aangetrokken hebben,
maar met een beetje geluk
kunnen we toch ook nog wel
mooi weer hebben. Al lijkt
het tegenstrijdig, maar de
Helletochten + de 50 km
van Stekene stappen is een
waar "wandel-paradijs". De
verdere info over deze
tocht tref je op de
achterzijde
van
dit
Smokkelaartje aan.
Er is een mogelijkheid om de 50 km van Stekene in groep voor
te wandelen en wel op zaterdag 14 september a.s.
Liefhebbers hiervoor kunnen zich aanmelden bij bestuurslid
Peter. Met de deelnemers worden er nog nadere afspraken
gemaakt.

Busreis 25 km op-en-af Noorden van Frankrijk: zondag 20
oktober:
In 2012 trokken we met onze wandelclub voor de "25 km-Op en
af" naar het Zeeuwse Walcheren en wandelden we door het
duinengebied ten Westen van Vlissingen. Het werd toen een
succes, een 50-tal smokkelaars genoten van deze tocht in eigen
regie.
Ook dit jaar willen we trachten u een mooie dag aan te bieden.
Bedoeling van de "25 km-Op en af" is dat we in groep wandelen
over een afstand van 20 à 25
km
in
een
heuvelend
landschap. Dus hier en daar
moet er wel eens worden
geklommen.
Dit jaar is op 20 oktober
onze bestemming NoordFrankrijk, ons stapdoel is
Cassel met uiteraard de
Casselberg inbegrepen. We

starten onze wandeling in Steenvoorde, net over "de schreve"
en het pittoreske Terdeghem is het eerste dorp op onze tocht.
Dan komt de Recollettenberg in zicht, de voorbode van de
Casselberg. We zullen deze 176 m. hoge heuvel tweemaal
beklimmen, kwestie dat we de naam "op en af" voldoende eer
aan doen. Bovenop de berg wordt je beloond met unieke
vergezichten. Vanuit Cassel wandelen we via rustige landelijke
wegen terug naar Steenvoorde, waar de Noordmeulen al
wenkt. Zij die het iets rustiger willen aandoen kunnen langer
verpozen op de markt van
Cassel met zijn ruim aanbod
aan
cafés.
GR
128Vlaanderroute en de StreekGR Heuvelland zijn de
leidraad
voor
deze
wandeling.
Dus een mooi aanbod, waar
ieder die over een gemiddelde fysiek beschikt zeker kan
meegaan. Tijdens onze tocht, met een totale afstand van 23,1
km, zien we regelmatig de bus. Je kan dus de lengte van je
tocht zelf bepalen. Naast een ruim wandelaanbod zullen er ook
alternatieve activiteiten voorzien zijn, dus voor elk wat wils.
Praktische info:
We vertrekken op 20 oktober 2013 's morgens om 07.00 uur
vanuit Stekene-Centrum (markt) en arriveren hier ook weer
terug rond 20.45 uur (we proberen zelfs vroeger). Neemt u,
naast goede wandelschoenen, ook eventueel reserveschoenen
en naargelang de weersomstandigheden, reservekledij mee,
zodat we ook de bus netjes kunnen houden. Uw picknick
verzorgt u zelf. Tijdens de terugtocht naar Stekene met de
bus, wordt onderweg gestopt en tijd voorzien voor een
maaltijd in een Lunchgarden
Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk12 oktober (bij
voorkeur) per e-mail naar busreis@desmokkelaars.be of via
telefoon op GSM 0032474745585 (verzoek enkel te bellen
tussen 18.00 – 20.00 uur).
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 "25 kmOp en af Noorden van Frankrijk" gaat.
In deze prijs zit uw busreis, veel wandelplezier en de
traditionele clubtraktatie.
Vriendelijk verzoek u bij het begin van de dag aan te melden
vóór u de bus op stapt. Dank u.
Culturele uitstap Brussel: zaterdag 9 november:
Op zaterdag 9 november gaan De
Smokkelaars Brussel zien, proeven
en wandelen langs de Grote Markt
en al zijn troeven met gids.
We verzamelen om 09.15 uur aan
de terminus (parking P+R) in
Zwijndrecht (Melsele) Linkeroever
en vertrekken met tram 3 richting
Centraal Station vanwaar we onze
weg met de trein verder zetten.
Na aankomst in Brussel krijgen we al een korte rondwandeling
gegidst door iemand van het bestuur, die ons zo begeleid naar
het restaurant waar we lunchen.
Daarna worden we opgewacht door een echte Brusselse gids die
gedurende 3 uur ons zal informeren over Brussel en zijn
bezienswaardigheden.
Dan zijn we nog even vrij voor we richting huiswaarts keren.
We zijn terug in Zwijndrecht vóór 19.30 uur.
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 1 november 2013 of door
te telefoneren naar onze club-gsm: 0032474745585 (verzoek
enkel te bellen tussen 18.00 – 20.00 uur) of per e-mail naar
busreis@desmokkelaars.be
Deelnemen kost 25,00 € p.p. lunch inbegrepen en niet leden
betalen 29,00 €.

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
"Culturele uitstap Brussel" gaat.
Culturele Smokkelaars groeten.
Weekend Maasmechelen: 16 t/m 18 mei 2014:
Volgend jaar vieren wij ons 30-jarig bestaan. Wij willen dit niet
onopgemerkt voorbij laten gaan en organiseren daarom in het
kader van dit jubileum
in het weekend van 16
t/m 18 mei 2014 o.a.
een weekendverblijf in
een vakantiecentrum in
Maasmechelen (Belgisch
Limburg), om precies te
zijn,
vakantiehuis
FABIOLA.
Dit
vakantiehuis
beschikt
over
een
8-tal
verblijfsaccommodaties,
die afzonderlijk of in combinatie met elkaar te gebruiken zijn.
Maasmechelen, kruispunt van landschappen en culturen, is
gelegen aan de Maas en grenst aan het Nationaal Park Hoge
Kempen. De omgeving biedt variërende landschappen en
uitstapmogelijkheden.
De exacte indeling van het weekend is op dit moment nog niet
bekend, maar wij kunnen u ervan verzekeren dat er, zowel
overdag als s' avonds, voor ieder wat wils zal zijn. De reden dat
wij zo vroeg bij u aankloppen is, dat genoemd vakantiehuis erg
in trek is en daarom héél vroeg van tevoren gereserveerd dient
te worden. Daarom hebben wij voorlopig ook een optie
genomen op een 2-tal verblijfsaccommodaties, die samen over
107 bedden beschikken. Voor het geval er nog grotere
belangstelling bestaat, hebben we een optie genomen op een
3e verblijfsaccommodatie, goed voor 62 bedden. Uiterlijk eind
september zijn we verplicht door te geven met hoeveel
personen we gedurende dit weekend aanwezig zullen zijn.

Wij kunnen u dit weekend (volpension), inclusief busreis,
aanbieden voor € 100,00 per persoon. Volpension houdt het
volgende in: 2x een overnachting + 2x ontbijt, een koud
gerecht bij aankomst op vrijdag, en een gerecht
zaterdagavond, 2x een middagmaal (of een lunchpakket op
aanvraag).
Aangezien wij zelf voor de aanwezige drank zorgen, kunnen wij
u deze aanbieden tegen democratische prijzen.
Praktische info op dit moment:
Inschrijven KAN/MOET vanaf nu tot uiterlijk 29 september a.s.
door te telefoneren naar onze club-gsm: 0032474745585
(verzoek enkel te bellen tussen 18.00 – 20.00 uur) of per e-mail
naar busreis@desmokkelaars.be
Wij vertrekken op vrijdagavond 16 mei 2014 om 18.30 uur per
touringcarbus vanuit Stekene Centrum en komen om ong. 20.15
uur aan in vakantiehuis FABIOLA te Maasmechelen. Op zondag
18 mei 2014 vertrekken wij om 17.00 uur weer richting Stekene
waar wij rond de klok van 18.30 uur terug hopen aan te komen.
Het weekend (volpension) kost € 100,00 p.p. Onder de 12 jaar
betaalt u € 80,00 p.p. Niet-leden betalen € 10,00 extra
(partners van leden krijgen hierbij voorrang ten opzichte van
totaal niet-leden en kunnen altijd mee. Totaal niet-leden
kunnen mee indien er nog voldoende vrije plaatsen beschikbaar
zijn). Uw inschrijving is pas definitief nadat 50% van het
verschuldigde bedrag uiterlijk 29 september a.s. gestort is op
één van onze bankrekeningen. De resterende helft zien wij
graag tegemoet uiterlijk 1 mei 2014. Vermeld wel duidelijk de
namen van de deelnemers en dat het om "Weekend
Maasmechelen" gaat.
Voorbije activiteiten:
Busreis Dourbes (Namen): zondag 11 augustus:
Stipt op tijd (7.00 u.) vertrok
buschauffeur Stefano met 36 dappere
Smokkelaars naar het Naamse Dourbes
(uitgesproken Doerbe).
Aan de voet van de Hautes Roches, met
de ruïnes van een 15de-eeuws kasteel,
vertrokken we richting de Viroin, waar

al vlug de eerste tenten opdoemden van een scoutskamp. Hier
moesten we al een eerste keuze maken: een moeilijk pad
(fysiek) of een rustig pad langs de Viroin. Koene Smokkelaars
zijnde, kozen we uiteraard voor het eerste. Na een eerste
pittige beklimming (er zouden nog menige kuitenbijters
volgen), kwam er een geasfalteerde afdaling, te nemen met
een blits kakstoeletje op wieltjes of te voet. Hier kozen we,
na enige twijfel, toch voor het tweede.
Er werd ons veel bos beloofd en dat kregen we ruimschoots in
het o zo rustige park Viroin - Hermeton (met enkel Ardense
rustpostjes in tenten).
Een lastige beklimming naar
de
Roche
a
Lomme
(waaronder de Eau Blanc en
de Eau Noir samenvloeien in
de Viroin) werd begeleid
door
de
plaatselijke
blaasfanfare
(met
welriekende geurtjes).
Als afsluiter kregen we een
rustig
stuk
op
een
hoogplateau
tussen
de
velden, waar de boeren
volop het koren aan het
afrijden waren. Na alweer
een simpele, risicoloze afdaling (tof hé, Peter), bereikten we
de vertrekzaal, waar glunderende Smokkelaars ons toelachten.
Weer een zonnige topwandeldag (de afwezigen hadden weeral
ongelijk). Als toemaatje werden we onderweg nog uitgewuifd
door de toeristische stoomtrein van Mariëmbourg ...
Felicitatie Smokkelaars – Dodentochtdeelnemers:
Aan alle Smokkelaars – Dodentochtdeelnemers,
die meegedaan hebben aan de 44e Dodentocht
van harte proficiat. Ook zij die het einde niet
gehaald hebben. Zij zijn immers ook tot HUN
uiterste gegaan.
Familieberichten:
 Op 23 juni 2013 is op 62-jarige leeftijd overleden ons clublid
Aloys Sturms, echtgenoot van medeclublid Marie-Fien

Sturms. Aloys was lid van onze vereniging sinds 2001 en
maakte ook kortstondig deel uit van ons bestuur (van juni
2005 tot oktober 2008). De afscheidsdienst heeft op 28 juni
plaatsgevonden in Uitvaartcentrum "De Ridder" te
Terneuzen. Rouwadres: Uitvaartverzorging de Ridder,
Hughersluys 37, 4536 HM Terneuzen.
 Eveneens op 23 juni 2013 is op 93-jarige leeftijd overleden
mevrouw Germana Bollaert, echtgenote van wijlen de heer
Raymond Huys en oma van ons lid Frederik Huys. De
plechtige uitvaartdienst heeft op 29 juni plaatsgevonden in
de kerk Onze Lieve Vrouw van Ver-Assebroek. Rouwadres:
Koebrugstraat 82, 9190 Stekene.
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 november 2013.

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 (klein):
- Badhanddoek (groot):
- Lendentasje (klein) :
- Lendentasje (groot) :
- Halsdoekje + riempje :
- Clubpetje :
- Club longdrinkglas:
- 100 Inschrijvingsetiketten :

€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 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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zondag
29 september 2013
+ 15e 50 km van STEKENE
(wijk Hellestraat)
6 - 12 - 17 - 20 – 30 – 40 - 50 km

Stappen door een hemel op aarde in een oase van rust.
Wandelen door een rijke variatie aan natuur zoals de
Hellestraatse bossen, natuurgebied Het Stropersbos en het
Nederlandse waterwingebied! Alle afstanden gaan de natuur in
via bosdreven, paden en graslanden. De 20, 30, 40 en 50 kmstappers gaan richting Hulst.

Aandenken voor de 50 km-stappers

DE SMOKKELAARS
AKTIVIA 149

start:
afstanden:
inschrijving:
deelname:
openbaar
vervoer:

zaal “’t Helleken”
Prekekeplein 8
Stekene (Hellestraat)
6 - 12 - 17 - 20 – 30 – 40 – en 50 km
tussen 6u en 15u
€ 1,50/€ 2,00 (50 km met
aandenken), leden federatie: € 0,40
korting. Kinderen < 12 jaar: € 0,50
De Lijn: ritnr. 43 Sint-Niklaas –
Stekene/Hellestraat (halte Kerk
Hellestraat op 100m van startplaats)

------------------------------------INFO----------------------------------

www.desmokkelaars.be
Martens Réno  09/326.00.13

marno@desmokkelaars.be

