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Bestuur Wandelclub De Smokkelaars Stekene VZW
CLUB-INFO: Club-gsm: 0474/74.55.85 ->NL: 0032-474/74.55.85
Voorzitter:
Bennie Schuren
Vondelstraat 8, Nl-4561LP Hulst
0031-114/31.60.09
bennie@desmokkelaars.be
Algemeen secretariaat:
Marleen Van Havermaet
Bosdorp 156, B-9190 Stekene
0475/60.86.24
marleen@desmokkelaars.be
Penningmeester:
Danny Van der Linden
Regentiestraat 38, B-9190 Stekene
03/779.63.59
danny@desmokkelaars.be
Ledenadministratie + busreizen:
Leen de Koning
Visartstraat 15, NL-4541BA Sluiskil
0031-115/47.24.55
leen@desmokkelaars.be
Technisch secretaris:
Geert Creve
Spoorwegstraat 74, B-2600 Berchem
0486/70.89.02
geert@desmokkelaars.be
Bestuursleden:
Bruno d'Eer (verzending Smokkelaartjes België).
Potaarde 53, B-9190 Stekene
03/779.63.79
bruno@desmokkelaars.be
Peter Meyntjens (magazijn).
Okkevoordestraat 16, B-9170 Sint-Gillis-Waas
03/707.09.74
peter@desmokkelaars.be
Anita Colman (kledijwinkel).
Huikstraat 33, B-9190 Stekene
03/779.66.10
anita@desmokkelaars.be
Anne-Marie de Guytenaer (verzending Smokkelaartjes Nederland).
Ferdinandstraat 20, NL-4571AP Axel
0031-115/56.38.49
anne-marie@desmokkelaars.be

2

22 maart 2017
Voorwoord:
Op vraag van onze voorzitter kruip ik in de pen om dit
voorwoord toe te voegen aan deze editie van het
smokkelaartje. Als ik van start ga stel ik me hierbij wel heel
even de vraag of dit artikeltje en bij uitbreiding dit ganse
clubblad ook effectief wel wordt gelezen door al onze leden.
Hoeft uiteraard ook niet persé, iedereen staat vrij in zijn doen
en laten. Dit is een van de zaken die we proberen hoog in het
club- vaandel te dragen. Geen enkele verplichting. In onze club
ben je vrij, waar wanneer en hoeveel je stapt. Het staat je ook
vrij of je al dan niet deelneemt en/of meewerkt aan een
clubactiviteit. Ook de frequentie laten we in het midden.
Sommige
andere
clubs
houden hier een andere
filosofie op na. Is dit beter?
Voel je ook hiervoor vrij om
een antwoord te geven.
Als medebestuurder van deze wandelclub sta ik toch steeds
versteld dat we kunnen blijven putten uit een schare clubleden
die op vrijwillige basis een of meerdere steentjes bijdragen om
mee in te staan om onze eigen organisaties in goede banen te
helpen leiden. Sterke en vele schouders kunnen zware lasten
dragen. De “week van de vrijwilliger” werd dit jaar tussen 4 en
12 maart georganiseerd. Tijd ontbrak (we hadden het als
bestuur even heel druk omwille van de zorg die we hadden met
de Boudelotochten) om onze vele
vrijwillige medewerkers de volle aandacht
te geven die ze in deze week verdienden.
We zetten het nu recht: Dikke merci en
een welverdiend applaus aan hen die op
gelijk welk moment voor de club klaar
staan!
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Ondertussen zijn we drie maanden verder in dit jaar. Enkele
clubactiviteiten passeerden de revue, andere zitten er aan te
komen. Voor de Linietochten, de Grote reis en de
Smokkeltochten zijn de scenario‟s geschreven, plannen zijn
gesmeed. Ook hiervoor zijn we klaar. Neem deel! De afwezigen
hebben ook nu weer ongelijk en nadien misschien spijt.
En jawel, de Lente is in het land. Er op uittrekken met de
wandelschoenen aan de voeten en buiten zijn is de boodschap.
Kortom, geniet van het wandelen de komende dagen en weken.
Veel leesgenot!
Geert Creve
Technisch secretaris
Komende activiteiten:
15e Linietochten: donderdag 13 april:
Vanuit de startplaats school “De Drie beuken” in de Pastoor Van
Lierdestraat, gaan bij buitenkomst alle afstanden linksaf
richting Hellestraat. Hier aangekomen vindt de eerste splitsing
plaats.
De rolstoelen en 20 km 1ste maal gaan linksaf
terwijl de 6 km, 12 km en 20 km 2de maal
rechtdoor gaan.
De rolstoelen en 20km 1ste maal volgen de
Hellestraat tot aan het kruispunt om
vervolgens de Kemelstraat in te gaan.
Teneinde gaan ze links in de Zandstraat.
Einde van deze straat gaat de 20 km rechts af. Terwijl de
rolstoelen links af gaan richting Polderstraat. Teneinde gaan ze
linksaf terug in de Hellestraat en aankomst. De rolstoelen
hebben dan 4,8 km afgelegd.
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De 20 km gaan dan door de natuur van de bekaf en de kriekerij
terug naar “School De Drie Beuken”.
Daar hebben ze 8 km afgelegd.
Na controle volgen ze het parcours
samen met de 6km en de 12 km via
het Preekekeplein en een onverhard
pad richting St-Jansteenstraat.
Aan het Vossenhol gaan ze rechts in en gaan zo tot aan het
domein De Wal.
Daar steken ze de baan over waar ze kort daarna de 6km links
afgaat richting controlepost via kronkelende padjes. Ze hebben
dan 3,8 km afgelegd.
De 12km en 20km gaan door de prachtige natuur van het
Stropersbos naar de rustpost De Paal. Daar hebben ze 7,8 km en
15,8 km afgelegd.
Na de controle gaan alle afstanden via de Buitenstraat richting
grens. Direct daarna gaat de 6 km linksaf om via de StJansteenstraat en Breedstraat naar de aankomst te stappen Ze
hebben dan 6,9 km afgelegd.
De 12km en 20km stappen rechtdoor met nog een mooi stukje
natuur naar de “Boswegel”. Daar passeren ze de Dodendraad.
Daarna vervolgen ze de weg tot aan de aankomst. Daar hebben
ze respectievelijk 12,7 km en 20,7 km afgelegd.
Wandelen in het begin van de lente, langs De Linie, door het
Stropersbos en het Nederlandse waterwingebied. Hier en daar
flirt je met de staatsgrens van Nederland. Op alle afstanden is
bos en natuur verzekerd via bosdreven en paden en graslanden.
Voor de praktische informatie verwijzen wij u naar de flyer, die
verderop in dit Smokkelaartje staat. De organisatie van deze
midweektocht ligt in handen van een aantal jong gepensioneerde
leden van onze club. Wij bedanken hen reeds op voorhand.
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Busreis Aarschot:
zondag 30 april:

Vlaamse

Wandeldag

(Vlaams-Brabant):

Op zondag 30 april 2017 zullen duizenden
wandelliefhebbers de stapschoenen aanbinden
ter gelegenheid van “Vlaanderen Wandelt”.
Tijdens Vlaanderen Wandelt is er voor elk wat
wils: van de wandelrecreant over de
geoefende wandelaar tot de fanatieke hiker.
Het wordt een wandel- en belevingsevent waarbij alle aspecten
van de wandelsport ruim aan bod komen! Voor de editie 2017
zijn Aarschot en Aalst/Erembodegem de gaststeden.
Wij als club kiezen er voor om die dag met de bus naar Aarschot
te trekken. Het is wandelclub WSC Langdorp die in staat voor de
organisatie van dit evenement.
Aarschot – terecht Parel van het Hageland genoemd - nestelt
zich in de Demervallei, tussen de hellingen van het Hageland.
Hier tref je de roestbruine Onze-Lieve-Vrouwkerk, het mooi
gerestaureerde Begijnhof en de 's Hertogenmolens op de Demer
aan. Vanop de Aurelianustoren heb je een prachtig uitzicht over
al dat fraais. Je kan wandelen langs prachtige holle wegen,
langs de Demer en zijn meanders, genieten van de Hagelandse
heuvels of de frisse lucht opsnuiven tussen de bloeiende
fruitbomen (aldus de brochure).
Je zal kunnen kiezen uit 5 - 8 - 12 - 15 - 20 30 - 42km. De parcoursbouwers hebben de
omlopen zo samengesteld dat de afstanden
tot en met 15 km elk hun eigen aparte
rustpost hebben. Dit zou moeten zorgen voor
een goede spreiding van de wandelaars.
Verder is er aandacht besteed aan
geocaching. Naast de vaste caches die her en der over
de parcoursen verspreid liggen, is er ook gezorgd voor tijdelijke
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caches op de 8 en 15 km. Hieraan is een klein wedstrijdje
gekoppeld.
Praktisch:
We vertrekken met de bus „s morgens om 7.30 uur
vanuit Stekene Centrum (markt) en arriveren hier ook
weer terug rond 17.00 uur. Neem naast goede
wandelschoenen, ook eventueel reserveschoenen en
naargelang de weersomstandigheden, reservekledij
mee. Zo houden we ook de bus netjes. Inschrijven tot
uiterlijk 23 april a.s. kan/moet 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 € 9,00 p.p. Onder de 12 jaar betaalt u €
4,50 p.p. Het maximum te betalen bedrag per gezin bedraagt €
22,50. 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 onze bankrekening. Vermeld wel duidelijk de
namen van de deelnemers en dat het om ("Busreis Aarschot")
gaat.
Vergeet die dag ook je “Busreis-stempelkaart” en je eventuele
picknick niet.
Let er die dag op dat je voldoende tijd voorziet om je
wandeling tijdig af te kunnen ronden. Afspraken worden op de
dag zelf gemaakt.
Een aanrader!
Mededeling van huishoudelijke aard :
Aan de leden die met een bus uitstap meegaan, een vriendelijk
verzoek om alvorens men instapt zich aan te melden bij de
persoon die de passagierslijst bijhoudt.
Voor u een kleine moeite, en voor de verantwoordelijke een
groot gemak.
Met dank vooraf !!
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Busreis Grote Reis Dongen (Nederland): zondag 21 mei:
Ook dit jaar willen we u als clublid de mogelijkheid bieden om
deel te nemen aan de “grote reis”. Bedoeling is dat we als club
een busreis organiseren waarbij iedereen die graag wandelt
deel kan nemen. Uiteraard ligt het accent op wandelen (we zijn
eenmaal een wandelclub) maar we trachten ook een portie
gezellige clubsfeer aan te bieden.
Dit jaar trekken we op zondag 21
mei naar de omgeving van Dongen
in de Nederlandse provincie NoordBrabant.Het recratiecentrum „t
Haasje is voor die dag een beetje
onze uitvalsbasis. ‟s Morgens
starten we met koffie (of thee) en
een appelflap, dit wordt u
aangeboden door de club. Even later in de voormiddag is er
keuze uit een wandeling van 6 of 10 km. We wandelen daarbij
doorheen boswachterij Dorst ‟s Middags zien we elkaar terug in
„t Haasje en kunnen we onze zelf meegebrachte picknick
aanspreken. Ook na de middag kan je weer kiezen tussen een
wandeling van ongeveer 6 of 10 km door de Baronie van Breda
langs de nieuwe leemputten. In de late namiddag is er nog tijd
om de dag af te sluiten met een gezellige babbel en een
drankje.
Praktisch:
We vertrekken ‟s morgens om 7.30 uur vanuit Stekene Centrum
(markt) en arriveren hier ook weer terug rond 18.45 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 14 mei a.s. kan/moet 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 € 11.00 p.p. Onder de 12 jaar betaalt u €
6.00 p.p. Het maximum te betalen bedrag per gezin bedraagt
€ 28.00. Niet-leden betalen € 4,00 extra (en kunnen alleen mee
indien er nog voldoende vrije plaatsen beschikbaar zijn). Uw
8

inschrijving is pas definitief nadat het verschuldigde bedrag
gestort is op onze bankrekening. Vermeld wel duidelijk de
namen van de deelnemers en dat het om ("Grote reis Dongen")
gaat.
Meebrengen:
Lunchpakket voor ‟s middags, geschikte wandelkledij
naargelang het weer.
35ste Smokkeltochten / Memorial Leo Martens + 19de 50 km
van Stekene: 4 juni:
In Stekene is Pinksteren reeds 35 jaar “de
wandelhoogdag”. Het begon klein, maar 35 jaar
later is dit meer dan een vast gegeven.
Honderden(soms bijna 2000) wandelaars van
heinde en ver komen die dag afgezakt naar het
centrum van Stekene. Tel er dan nog enkele
honderden occasionele wandelaars uit de buurt
bij, dan kan je er op rekenen dat dit een
wandelevenement is waar je “u” mag tegen zeggen.
Starten doen we dit jaar ook weer in de Broederschool in de
Nieuwstraat in Stekene. Keuzeafstanden zijn 6-12-17-23-30-42
en 50 km. Ook dit jaar proberen we een prachtorganisatie op
poten te zetten. Waarbij we oog hebben voor kwaliteit van het
uitgestippelde wandelparcours, de uitbating van onze startzaal
en een drietal rustposten. Stekene ligt in het groen, we maken
er als wandelclub dankbaar gebruik van.
Tijdens de namiddag zal de
Braziliaanse
percussiegroep
“Pimenta Verde” uit Antwerpen op
verschillende plaatsen langs het
parcours met hun ritmische muziek
voor extra ambiance zorgen.
We hopen op veel deelnemers
waarbij we rekenen op onze “vaste” ploeg van medewerkers om
alles in goede banen te leiden. Doch voel je je geroepen om
mee te werken tijdens deze wandeldag ben je zeker meer dan
welkom (met een seintje naar het secretariaat is het zo
geregeld). Maar uiteraard rekenen we er ook op dat je als lid
komt aanmelden aan de inschrijftafel en nadien te genieten van
een van onze wandelingen tijdens deze dag. Heel graag tot
dan!!
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We treffen de volgende regeling voor de voorwandeling. Ze is in
de eerste plaats bedoeld voor de helpers van de
Smokkeltochten.
12 Km voorwandeling is op 13 mei, we starten om 9.00Hr aan de
broederschool, Nieuwstraat Stekene. (Graag aanmelden bij
Anita op +32 (0)3 7796610 of via herman.linthout1@telenet.be)
De 50 km voorwandeling is op 20 mei, we starten die dag om
6.00Hr op dezelfde afspraakplaats. (Graag aanmelden bij Peter
op +32 (0)3 707 09 74 of via pe.il.meyn@skynet.be)
Voorbije activiteiten:
Opening Wandeljaar 2017, 27 januari:
Traditioneel komen we als club in januari
samen om het nieuwe jaar goed in te
zetten. Ook dit jaar was niet anders.
Elkaar het beste toewensen voor het
nieuwe jaar met een hapje en een drankje
is altijd fijn. Maar deze bijeenkomst is
meer. We zijn nu eenmaal een wandelclub
en dan kan een wandelingetje uiteraard niet ontbreken. Samen
konden we genieten van een avondtochtje doorheen De Meersen
en de bossen van de wijk Polken. Het aangeboden drankje
onderweg viel in goede smaak. Bij terugkomst was er even tijd
nodig voor het meer formeel gedeelte. Tijdens de jaarlijkse
ledenvergadering was er plaats voor het traditionele woord van
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Ook kon je
je die avond nog administratief in orde stellen met je lidgeld.
Ondertussen werden de hapjes en een drankje meer dan
gesmaakt. Dank aan degene die meehielpen om alles in goede
banen te leiden, broodjes smeren, drankjes tappen, glazen
spoelen, bonnetjes verkopen en nog veel meer.
Busreis Sougné-Remouchamps (Luik): zondag 5 februari:
Vandaag begonnen we met het nieuwe busprogramma en gelijk
stond er een topper op het programma.We gingen nml. naar
Sougné-Remouchamps in de provincie Luik.
Het is half 8 en de weersvoorspelling is redelijk te noemen, er
wordt een buitje verwacht in Remouchamps maar desondanks
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staan er toch 52 smokkelaars te popelen om in de bus te stappen
voor een bezoek aan deze plaats in de provincie Luik.
Nadat we in ons beste Frans en met behulp
van handen en voeten kennis hadden
gemaakt met de mensen van de organisatie
kon iedereen zijn startkaart in ontvangst
nemen en vertrekken voor een pittige
wandeltocht.
Er kon gekozen worden tussen een
makkelijke en een moeilijke omloop, maar
wie dacht aan een makkelijke omloop
zonder klimmen en dalen kwam bedrogen uit want op allebei de
omlopen was men verzekerd van veel klimwerk. Het enigste
verschil tussen deze omlopen
was verhard of onverhard. De
meeste van ons kozen uiteraard
voor de onverharde omloop en
achteraf was dat ook zeker de
mooiste
keuze.
Het ene bospad volgde het
andere
op
en
de
ene
beklimming na de andere, het
was een aaneenschakeling van
mooie vergezichten.
Iedereen was achteraf laaiend enthousiast over deze dag en allen
die er niet bij waren, ze hebben iets gemist !
30ste Boudelotochten zondag 5 maart:
Editie 2017 had een speciale organisatie moeten worden, het
was namelijk de 30ste maal dat deze tocht werd georganiseerd.
Maar de onbeschikbaarheid van CC Boudelo gooide roet in het
eten en we moesten als bestuur op zoek naar een alternatief.
Dit werd gevonden in de lokalen van School de Moerbei in
Moerbeke. Slechts enkele maanden op voorhand moesten we de
plannen nogmaals bijsturen omwille van een carnavalsstoet.
Uiteindelijk kwamen we uit bij school de Tuimelaar in Klein
Sinaai als startlocatie. Als bestuur krab je dan wel even in het
11

haar. Gelukkig kunnen we bouwen op ervaring en zijn we niet
bij de pakken blijven zitten.
Kortom op 5 maart waren we er toch weer klaar voor: Maart
roert nu eenmaal zijn staart is het spreekwoord, en hoe
toepasselijk was dat tijdens de 30ste editie van de
Boudelotochten. Scheen ‟s morgens de zon volop na de middag
was het regen en wind wat de klok sloeg. Desondanks alle
perikelen mogen we terug kijken op een goede organisatie en
met 1761 deelnemers was de opkomst zelfs nog boven het
gemiddelde aantal deelnemers van 1716 !
De wandelaars kregen 5 mooie
omlopen voorgeschoteld, ook de
rolstoelgebruikers
werden
niet
vergeten.
Het was een komen en gaan van
wandelaars in de gymzaal van de
vrije basisschool de Tuimelaar.
Ook op de rustpost in de
Meulevijvers was het heel gezellig druk. KP Moerbeke had ook
de handen vol.
Elke vrijwillige medewerker zette zijn beste beentje voor om
het iedereen naar de zin te maken. Namens het gehele bestuur
willen wij deze mensen nogmaals ontzettend bedanken voor hun
inzet.
Busreis Ploegsteert (Henegouwen): zondag 19 maart
Op zondagmorgen stonden om 7u30, na vele afmeldingen, 55
smokkelaars geduldig te wachten om met de bus richting Komen
te rijden.
1u en 40 minuten en een regenbuitje later kwamen we toe in
Ploegsteert. Na het verlaten van de startzaal doken we
onmiddellijk het 150 ha grote natuur- en moerasgebied in waar
we verschillende watervogels konden bewonderen. Na de
rustpost in Le Bizet aan de Franse grens, verkenden we de
vlakte rond Ploegsteert met de Kemmel- en de Monteberg aan
de horizon. Na een tweede bezoek aan dezelfde rustpost gingen
we op zoek naar de Leie (La Lys). Via de kronkelende meanders
wandelden we zowel voor, op als achter de Schreve. In de buurt
van Frelinghein staken we de Leie terug over om tevreden naar
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de startplaats terug te keren.
Op de terugweg volgde er op de bus nog een welverdiende
traktatie met paaseitjes.
Familieberichten:
 Op 2 februari is op 100-jarige leeftijd overleden Anna
Nachtegael, grootmoeder van clublid Myriam Herwegh en
medebestuurslid Danny Van der Linden.
 Op 10 februari 2017 is op 67-jarige
leeftijd overleden Josef Huys,
Echtgenoot van Vanslembrouck, Annie en
vader van ons clublid Frederik Huys. De
Uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden
op 18 februari 2017 in crematorium
Heimolen te Sint-Niklaas met daaropvolgend
de crematie. Rouwadres: Koebrugstraat 82
bus 9, 9190 Klein-Sinaaï.
 Op 14 februari 2017 is op 63 jarige leeftijd overleden Frits
Heijne, broer van ons medebestuurlid Anne-Marie de
Guytenaer- Heijne
Wij betuigen aan de familie 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 juni 2017.
Wist U dat U dit smokkelaartje ook digitaal in plaats van op
papier kunt ontvangen? Stuurt u daarvoor een e-mail naar
desmokkelaars.stekene@gmail.com. U bespaart daar zowel
portokosten, als ook het milieu mee. Bijkomend voordeel is dat
U het dan ook nog in kleur ontvangt. Steeds meer leden maken
hiervan gebruik en helpen zodoende de stijgende portokosten te
beheersen.
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(wijk Hellestraat)
6 – 12 – 20 km
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DE SMOKKELAARS STEKENE VZW
WANDELSPORT VLAANDEREN 3149
Wandelen op een donderdag in de paasvakantie. Wat houdt u tegen
om de wandelschoenen aan te trekken voor een tocht langsheen o.a.
De Linie en De Wal, beiden met een flinke dosis oorlogsverleden uit de
18de eeuw. Afhankelijk van de gekozen afstand wordt er verder nog
gewandeld door het Koninklijk Bos, ook wel HET BOS ZONDER GENADE
genoemd, en de Waterleidingbossen van Sint-Jansteen.

Vrije basisschool "De 3 Beuken"
P. Van Lierdestraat 2
9190 Stekene (Hellestraat)

start:
afstanden:
inschrijving:
deelname:
openbaar
vervoer:

6 – 12 – 20 km
tussen 9u en 15u
€ 1,50, leden federatie: € 1,10
kinderen <12 wandelen gratis
(inschrijving wel verplicht).
De Lijn: ritnr. 43 Sint-Niklaas –
Hulst (halte Preekekeplein op
50m van de startplaats)

H
T
E

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

www.desmokkelaars.be
INFO : Marleen Van Havermaet:  0474/74 55 85
info@desmokkelaars.be

N
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Clubinfo - Clubwinkel
Lidgeld :
- Eerste actief gezinslid :
- Tweede actief lid :
- Per bijkomend gezinslid :
- Steunend lidmaatschap :
Wat zit inbegrepen ?

€ 16,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 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
- Sweater:
- Polo :
- T-shirt :
- Fluo-vestje :
- Clubparaplu

€ 40,00
€ 25,00
€ 27,00 *
€ 20,00 *
€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00

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

€ 10,00
€ 15,00 *
€ 5,00
€ 12,50 *
€ 7,50 *
€ 10,00
€ 2,50
€ 2,50

Artikelen waar een * achter staat,
gaan uit de collectie.

Maten : S – M – L – XL – XXL (ook kindermaten beschikbaar, behalve voor
polo, singlet en sweater).
Onze clubwinkel staat opgesteld op volgende organisaties : Opening
wandeljaar en de Boudelotochten.
Bankrekening:
zowel voor België als voor Nederland – KBC-bank :
BE88 4186 0321 3141 + Bic-code KREDBEBB o.n.v. Wandelclub De
Smokkelaars Stekene VZW
Om mogelijke betwistingen te vermijden, verzoeken wij u alle betalingen
te verrichten via deze bankrekening (tenzij anders vermeld).
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6 - 12 – 17 – 23 – 30 – 42 – 50 km
Voor de eerste 240 inschrijvingen op de
50 km van Stekene is er een gratis t-shirt !
start:

afstanden:
inschrijving:
deelname:

openbaar vervoer:

Broederschool
Nieuwstraat 17
Stekene – centrum
6 – 12 – 17 – 23 – 30 – 42 – 50 km
tussen 6u en 15u
€ 1,50
leden federatie: € 0,40 korting
kinderen <12 wandelen gratis.
(inschrijving wel verplicht).
De Lijn: ritnr. 41, 43, 44 Sint-Niklaas Stekene (halte op 300m van de startplaats)

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

www.desmokkelaars.be
INFO : Marleen Van Havermaet:  0474/74 55 85
info@desmokkelaars.be
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