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FEBRUARI 2019
Een gezond, gelukkig en een mooi wandeljaar 2019
Nu wij weer in een nieuw jaar zijn wil ik U, namens alle
bestuursleden, het beste toewensen voor U, en al Uw familieleden.
Wens dat Jullie verwachtingen in 2019 mogen uitkomen. Zoals in de
titel van mijn voorwoord al zegt is een goede gezondheid daar het
belangrijkste in en dan komt de rest wel van zelf. De goede
voornemens die men dan ook, bij het begin van het nieuwe jaar
uitspreekt, kunnen dan ook misschien slagen met moed en
doorzetting.
Met dit Smokkelaartje zijn wij aan onze 33°jaargang toe en mag U
terug 5 nummers in de bus verwachten. In dit nummer kan U de
nieuwjaars toespraak van de voorzitter lezen, die hij heeft
uitgesproken tijdens de in wandeling 2019. Het jaarverslag van de
secretaris en de toelichting van de penningmeester, wat betreft
onze financiële toestand, kan U in dit Smokkelaartje lezen. Er zijn
ook nog de verslagen van onze voorbije activiteiten, zoals de
kerststallentocht en de busreis “Brugge Binnenste buiten”.

Van onze komende activiteiten zoals er zijn, de Boudelotochten, de
Linietochten en 2 busreizen kan U hier de nodige informatie over
vinden in dit Smokkelaartje. Ook wil ik nog een warme oproep doen
naar mensen die, als vrijwilliger willen meehelpen op een van onze
organisaties, deze kunnen zich melden bij een van onze
bestuursleden, helpende handen heeft men nooit teveel.
Voor de leden die hun lidgeld nog niet betaald hebben, zou ik
willen vragen dit zo spoedig mogelijk te doen. Indien U geen lid
meer wens te blijven, wat natuurlijk heel spijtig zou zijn, geef ons
in dat geval ook graag een seintje aub.

Er zal weer genoeg leesstof zijn in dit Smokkelaartje en als U het
hebt doorgelezen, bent U weer volledig mee met de actualiteit.
Ik wens U veel leesplezier.
Uw voorzitter,
Bert
Komende activiteiten
Boudelotochten 2019
Zondag 3 maart 2019 organiseren we als club voor de 32ste keer de
Boudelotochten. Het is onze eerste eigen organisatie van het jaar
en meteen ook een wintertocht. Om het met
het bekende spreekwoord te zeggen: „Het kan
vriezen, het kan dooien‟. Ideaal scenario is
een lichte nachtvorst en overdag zonnig – laat
ons hopen. Maar dit hebben we niet in de
hand. Maar als club staan we wel garant voor
een mooi parcours en goed verzorgde starten rustlocaties.
Ook dit jaar kan er gekozen worden uit 6-12-17-23 en 30km en er is
een parcours voorzien voor buggy‟s en rolwagens. Afhankelijk van
de gekozen afstand stap je door de wijken Polken en Berg,
Meulevijvers en door de Meersen, het Wullebos en de Moerbeekse
bossen dichtbij de N49/E34. Ook een „streepje jaagpad‟ langs de
Stekense Vaart kan op het parcours liggen. Starten doen we in het
OC Boudelo in Klein-Sinaai tussen 8u en 15u. Er is de gekende
rustpost in de Meulevijvers en er is een nieuwe locatie gevonden in
Moerbeke.
De meeste voorbereidingen zijn getroffen.
Kortom we zijn er klaar voor om samen met
onze ploeg vrijwillige medewerkers (de hopelijk
vele) wandelaars te ontvangen.
Voor de mensen, die op de dag zelf willen helpen, maar ook graag
de Boudelotochten willen stappen, bestaat er de mogelijkheid om
op zaterdag 23 februari a.s. deze tocht in groep voor te wandelen.
Omdat niet iedereen de maximale afstand kan wandelen, is er ook
een mogelijkheid om de 12 km te stappen. Vertrek van de 30 km is
om 08.00 uur en voor de 12 km om 09.00 uur, beiden vanaf het

Boudelocentrum in Klein-Sinaai.
Liefhebbers voor de 30 km kunnen
zich aanmelden bij bestuurslid Peter
en voor de 12 km kan men zich
aanmelden bij bestuurslid Anita. Met
de deelnemers worden er nog verdere
afspraken gemaakt.
Mogen we jou verwachten als wandelaar of als helper? Stilletjes
rekenen we er op.
Busreis Lesdain 17 maart 2019( Henegouwen)
Op zondag 17 maart organiseren Mont-Marche Tournai hun 41ste
Marche des Jonquilles (41stePaaslelietocht) in Brunhaut.
Vanuit de startzaal, serres Duroisin, kan je kiezen voor 6, 12 of 20
km.Tijdens deze landelijke tocht geniet je langs boomkwekerijen,
rozentuinen en natuurlijk de paaslelies van de natuur.
In de startzaal heb je de mogelijkheid om naast de
gebruikelijke consumpties ook een warme maaltijd
(kipfilet met champignonsaus, salade en frietjes) te
kopen.
Praktisch: De bus vertrekt in Stekene op de markt om 8uur, we zijn
terug thuis rond 17 uur. Inschrijven voor 10 maart 2019 door te
mailen naar busreis@desmokkelaars.be of te telefoneren naar 0032
474 74 55 85 (tussen 18 en 20 uur).
Vermeld bij inschrijving: "Busreis Lesdain" en voor wie je inschrijft.
Je deelname is pas definitief na overschrijving op rekening BE88
4186 0321 3141, BIC: KREDBEBB.
Kostprijs: leden € 8,00 / -12jaar € 4,00, maximum te betalen per
gezin € 20,00. Niet-leden betalen € 4,00 extra (en kunnen alleen
mee indien er nog voldoende vrije plaatsen beschikbaar zijn).
17 de Linietocht : donderdag 18 april 2019
Dit jaar vertrekt de “Linietocht” vanuit “‟t Helleken”.
We wandelen in het begin van de lente, langs De Linie, door het
Stropersbos, de Bekaf en Kriekerij.
Hier en daar een flirt met de landsgrens van Zeeuws -Vlaanderen.

Op alle afstanden is bos en natuur verzekerd via
bosdreven, paden en graslanden.
De Linietocht is een aanrader voor iedere wandelaar die
houdt van wandelen en te genieten in een groene
rustgevende omgeving.
Voor de praktische informatie verwijzen wij u naar de
flyer, die verderop in het Smokkelaartje staat.
De organisatie van deze midweektocht ligt in handen van
een aantal jong gepensioneerde leden van onze club.
Hopelijk tot dan…
Voorbije activiteiten
Kerststallentocht 2018.
Zaterdag 15 december 2018 tekenden
er meer dan 1000 wandelaars present
om deel te nemen aan de laatste
cluborganisatie van het voorbije jaar.
Geen sinecure om op 4 uur tijd dit
groot deelnemersaantal te verwerken.
Maar we waren voorbereid en een goeie geroutineerde ploeg
helpers hielp mee om alles in goeie banen te leiden. Broodjes
smeren en verkopen – koffie en thee schenken – fris, sterk en
pintjes tappen – pannenkoeken bakken en verkopen – pijlen hangen,
controleren en wegdoen – bevoorraden – boompjes versieren –
kaarsjes branden – drankbonnetjes verkopen – inschrijven lidgelden regelen - en last but not least opruimen. Een lange lijst
van taken waarvoor onze vrijwilligers – soms tot laat in de nacht klaarstonden. Dikke merci !
Vier bussen plus meer dan 250 voor-inschrijvers van de firma Volvo
Cars tekenden present. Dan gaat het snel om meer dan 1000
wandelaars „onderdak‟ te bieden. Waren ze tevreden? ‟t Ja, af en
toe liep er eentje verloren in de donkerte maar de meeste
deelnemers waren vol lof over het parcours, onze service en de
mooie kerstversiering in onze gemeente Stekene. Wij, als
clubbestuur waren zeker dik tevreden.

Busuitstap “Brugge Binnenste Buiten in kerstsfeer.
Met de dubbeldekbus vertrokken we op 22 december richting
Brugge.
69 smokkelaars die ernaar uitkeken om deze mooie oude stad ook
eens in kerstsfeer te ontdekken.
De Chauffeur bracht ons naar de startplaats en nadat we eerst onze
stempel hadden opgehaald, vertrok iedereen voor zijn eigen
gekozen afstand.
Door het centrum in kerstsfeer, langs
kleine steegjes, kerstmarkten en
kerstverlichting zagen we onderweg
ook wel dat we blijkbaar niet alleen
waren om vandaag naar Brugge te
komen. Bijna nergens was er nog
plaats om iets te eten of te drinken.
Maar met het nodige geduld lukt dat
ook wel. Voor velen viel de Brugse zot
wel in de smaak en hamburgers en
andere kerstmarkthapjes zag je
regelmatig passeren. Weer anderen waren op zoek naar het
ideale verjaardagsgeschenk, waarom eens geen ambachtelijk
figuurtje in Belgische chocolade. Toen we na het vele wandelen en
rondkijken terug naar de bus gingen was iedereen moe maar netjes
op tijd om terug naar Stekene te rijden, behalve twee personen
die er niet genoeg van kregen en liever nog wat in Brugge bleven .
Of mochten ze stiekem mee figureren in de kerststal.
Het was weer een mooie uitstap.

Opening Wandeljaar 2019
Vrijdagavond, 25 januari vond de opening wandeljaar plaats.
145 Smokkelaars kwamen naar Klein-Sinaai. Het feestprogramma
tijdens deze avond bestond o.a. uit een toast op 2019, een
groepswandelingetje, het uitdelen van de 25-deelname-trofeeën,
de ledenvergadering en het verloten van de wandeltrofeeën 2018
en andere waardevolle prijzen. In 2018 slaagden 104 leden erin hun
wandeltrofee 25-deelnames (EHBO-kit) te behalen.

Toespraak van de voorzitter Algemene Vergadering
Nu iedereen een plaats en een drankje heeft, heet ik U allen van
harte welkom op onze in wandeling 2019. Het is nog niet te laat om
U allen, Uw familie, vrienden en kennissen en allen die ik nog zou
vergeten zijn, een voorspoedig, gezond en sportief 2019 toe te
wensen. De tijd gaat snel en weer is er een jaar voorbij waar wij
als club wel een paar veranderingen hebben gekend.
Het is nu het eerste jaar dat ik als voorzitter het woord tot U richt
op de Algemene Vergadering 2019. Ik kan gelukkig ook op de steun
rekenen van een goed team bestuursleden om alles een beetje in
goede banen te leiden.
Bij het begin van een nieuw jaar is het ook wel een moment om
even stil te staan bij allen die ons het voorbije jaar, privé of in
onze club zijn ontvallen.
Het mee delen van de behaalde resultaten van
het voorbije jaar betreffende onze
activiteiten en het financiële aspect laat ik
aan de secretaris en de penningmeester over,
zij zijn daar meer in onderlegd.
Ik wil hier zeker ook nog eens al onze vrijwilligers en vrijwilligsters,
hartelijk danken voor hun steeds belangloze inzet om onze eigen
tochten in goede banen te helpen leiden. Ik hoop dat wij dit jaar
ook weer op jullie inzet mogen rekenen, alvast dank hiervoor. Als
er nog mensen zijn die ook graag eens willen helpen bij een van
onze organisaties, dan kan U zich steeds melden bij een van onze
bestuursleden of bij het secretariaat. Helpende handen heeft men
nooit te veel!!
Wat betreft het inschrijven op de wandeltochten, zoals U wel al
zult gemerkt hebben, word er overal gescand en krijgt men een
inschrijvingsbewijs waar er niets meer moet ingevuld worden. Dit
bewijs is tevens ook uw verzekering, dus goed bewaren tijdens uw
wandeling voor het geval er iets zou gebeuren.
Onze wandelclub viert zijn 35ste verjaardag dit jaar
en het zou wel misschien eens passend zijn een
activiteit in te richten waar al onze leden zich in
kunnen vinden. Ik ben nu ongeveer 3 maand
voorzitter en heb ook al wat reacties opgevangen.

Daarom denk ik dat wij als club ook eens moeten gaan nadenken of
het geen tijd wordt voor onze activiteiten die wij inrichten eens te
gaan herbekijken?
Wij leven in een moderne tijd en de mensen zijn veel mobieler dan
35 jaar geleden en gaan liever zelf ergens met de wagen heen om
te gaan wandelen. Het is misschien ook eens tijd om een andere
vorm aan te nemen bij sommige activiteiten. Willen wij als club
niet vast komen in een vicieuze cirkel, moeten wij hier ook over
durven praten, voor open staan en desnoods ook maatregelen in
treffen.
Ik ga nu mijn woordje aan U afsluiten er moeten nog een paar
mensen komen spreken en het zou anders te lang uitlopen wat
betreft tijd. Ik wil U allen nog een leuke avond wensen en ik dank
Jullie voor de aandacht.
de voorzitter,
Bert
Jaarverslag 2018 van de secretaris
Beste smokkelaars,
Met de start van 2019, een jubileumjaar voor de club, wens ik ieder
van jullie een gezond en wandelrijk nieuwjaar, onze nieuwe
voorzitter wens ik veel succes en een heel goede samenwerking.
Onze club is dit jaar 35 jaar actief bezig met wandelen, ons
clubprogramma is elk jaar goed gevuld, dit willen we in de
toekomst zeker zo verder doen, en als het kan nog verbeteren.
Mocht iemand van jullie een tof idee hebben om in clubverband te
doen, laat het ons weten, wij staan open voor vernieuwing en
verbetering van de groepsspirit. We hadden vorig jaar: de opening
wandeljaar, 6 wandeltochten, 5 busreizen, één treintocht, het
wandelweekend, op en af, danketentje helpers en een culturele
activiteit.
Er kwamen in 2018, 7.723 wandelaars naar onze zes
wandeltochten, in 2017 waren dat er 7.381, een stijging van 342
wandelaars. Op dit moment zijn er 446 leden die hun lidgeld reeds
betaald hebben, er zijn 30 nieuwe leden die zijn hierbij
inbegrepen. Officieel hebben 24 leden zich afgemeld, en 62 leden
staan nog actief aangemeld maar hebben hun Lidkaart nog niet
hernieuwd. Vanaf dit jaar 2019 is de lidkaart geldig van 1 januari

tot en met 31 december. Als lid zijnde van een club krijg je vanaf
dit jaar een ontvangstbewijs en hoef je geen sticker of naam meer
op te schrijven op je controlekaart. Dit is dan enkel nog nodig bij
een technische panne of bij een wandeltocht waar nog geen
elektronische inschrijving is.
Op 26 januari was er de in wandeling van
het nieuwe jaar. We kregen voor het
wandeljaar 2018 103 formulieren binnen.
Dit zijn er 20 minder dan voor het
wandeljaar 2017. Als beloning krijgen onze
103 leden een EHBO kit met ons logo. Op 11
februari, de eerste busreis van het jaar,
trokken wij met 49 Smokkelaars naar
Elingen. Het was een modderige en zeer zware wandeling. De
31steBoudelotochten op 4 maart was een voltreffer 2.101
wandelaars passeerden langs de scanning, 1.458 daarvan waren
aangesloten bij een wandelclub en 643 waren niet aangesloten
wandelaars. Het was een uitgelezen parcours en een dag dat de
weergoden ons goed gezind waren, want op 18
maart gingen we met de bus naar Nieuwrode,
daar zagen 45 wandelaars tijdens de rit naar
ginder sneeuwbuien. Gelukkig was het tijdens de
wandeling droog maar het was wel bitter koud.
Op 12 april werden de 16de Linietochten
georganiseerd en trokken 763 sportievelingen
naar de Hellestraat, door de uitbreiding van het
leerlingenaantal is het voorlopig de laatste keer
dat we de School De Drie Beuken konden gebruiken. Vanaf dit jaar
2019 gaan we van start in de zaal „t Helleken. Dit staat zo niet in
de Walking, maar wordt wel bekend gemaakt via “Uit in
Vlaanderen” en op de site van WSVL. Voor het wandelweekend van
27/28/29 april 2018 dat om de twee jaar wordt georganiseerd
hadden we gekozen om naar de Bosberg in Houthalen te gaan, 51
Smokkelaars hebben hier aan deelgenomen. De 36ste
Smokkeltochten / Memorial Leo Martens en 20ste 50 km van
Stekene, traditioneel op eerste pinksterdag kregen 1.457
wandelaars waarvan 986 aangesloten bij een club en 471 niet
aangesloten, het jaar daarvoor waren er 1.568, maar er was een
gezellige zomerse sfeer en veel blije gezichten van tevreden
wandelaars. De Busreis naar Deinze die geplant was op 3 juni ging
niet door wegens te weinig belangstelling. In 2018 op 16 juni stond

er ook een treinreis op het programma. Met een 20tal Smokkelaars
vertrokken we van uit het station van Sint-Niklaas om in het station
van Balen af te stappen en al wandelend naar het station van Geel
te gaan om daar de trein terug naar Sint-Niklaas te nemen.
Natuurlijk waren er tijdens wandeling enkele haltes voorzien om te
drinken en te eten. De 16de Grenstochten werden voor de eerste
keer op zaterdag 17 augustus georganiseerd.
Er meldden zich 906 wandelaars aan in het
zaaltje van Koningshei, wat al heel snel te
klein bleek, maar gelukkig hadden we die
dag mooi weer en konden buiten onder de
bomen en in de tenten achteraan het
terrein, de mensen genoten van spijs en drank. We hebben voor dit
jaar een grotere zaal met parking voorzien. In 2017 hadden we 543
wandelaars, toen was het nog op een donderdag. Op 09 september
ging de busreis richting West-Vlaanderen naar Vichte. Met 37
wandelaars gingen we daar wandelen, nochtans een mooie
wandeling die deel uitmaakte van het Walk-on wandelcriterium. 10
cent van de inschrijving van elke deelnemer ging naar het goede
doel. De 33ste Helletochten in het laatste weekend van september
werden gewandeld door 1.341 deelnemers die het Nederlandse
waterwingebied, De Klingse bossen en het Stropersbos konden
verkennen. Hier werden 402 niet aangesloten wandelaars
ingeschreven. Op en af ging naar Heuvelland en stond in 2018
ingepland op 21 oktober. Met 53 stappers hebben we daar de
Monteberg , de Kemmelberg, de Rodeberg, de Zwarteberg en de
Vidaigneberg beklommen. Dit jaar is de groepsreis op en af een
maand vroeger nl. op 08 september. Het danketentje helpers was
op 27 oktober, de mosseltjes hadden ook dit jaar succes, er waren
de vele vrijwilligers die komen helpen op onze wandeltochten, de
personen waar we een controlepost mogen uitbaten tijdens een
wandeltocht, de eigenaars van de weilanden die we gebruiken als
parking en verder alle leden die er wensten bij te zijn. In totaal
hadden we 140 inschrijvingen, een mooi aantal. In 2019 gaat het
opnieuw door, maar dan op 26 oktober en ook in
de Broederschool. De culturele activiteit, ging
richting Oostende met de trein. Op zaterdag 3
november was er een treinwagon gereserveerd
voor 43 Smokkelaars. Eenmaal in Oostende
werden we in twee groepen gesplitst, bij elke
groep gaf de gids een boeiende uitleg over het

cultureel erfgoed van Oostende en kregen we ook een rondleiding
op de Mercator het museumschip. De 17de kerststallentocht was
vroeg. Op 15 december ging deze van start in de Broederschool. Er
kwamen 1115 wandelaars de kerststallen in de wijk Kiekenhaag en
Ketelaarsgrasstraat bewonderen. Hier waren 511 niet aangesloten
wandelaars. Als lid van de Smokkelaars heb je elk jaar hier ook de
mogelijkheid om je lidkaart en Wandelboek op te halen, dit is zeer
belangrijk vanaf dit jaar, omdat de lidkaarten maar gelden tot 31
december. Vanaf 1 januari 2020 moet je dus je nieuwe lidkaart
gebruiken. De laatste busreis van het jaar ging naar Brugge, 69
wandelaars genoten van Brugge binnenste buiten en z‟n sfeervolle
kerstmarkt op 22 december. En ‟s avonds was er nog tijd om in een
van de vele gezellige restaurantjes in Brugge te gaan eten.
Dit was zowat het overzicht van het vorige jaar, ik wil nu alle
medewerkers die zich ingezet hebben op een of meerdere
wandeltochten bedanken voor hun inzet. Ook degene die hier nu
vanavond helpen. We herhalen het elk jaar opnieuw, maar zonder
jullie “de Vrijwilligers” stonden we nergens met onze
wandeltochten. We hopen en vragen of we het komende jaar ook
op jullie inzet mogen rekenen. Als laatste puntje wil ik graag
nogmaals hartelijk dank zeggen aan Bennie Schuren die in oktober
afscheid nam als voorzitter van onze club. Bedankt voor jullie
aandacht, en nog een prettige voortzetting van de avond.
De Secretaris
Marleen
Financieel verslag 2018
De eerste bron van inkomsten zijn
onze lidgelden, goed voor 10% van
de inkomsten. Na de bijdrage aan
Wandelsport Vlaanderen (€10,00
per lid) blijft er € 2.236 over.
De tweede bron en ook de
belangrijkste zijn onze 6 wandelorganisaties, goed voor 82% van de
inkomsten. Er kwamen in 2018 zo‟n 7.723 wandelaars naar onze
tochten wat er 342 meer waren dan in 2018 en zo‟n 1.393 meer dan
in 2016. Meer deelnemers geeft meer inkomsten.
Onze laatste bron is goed voor 8% van de inkomsten. Verkoop

clubkledij, stikkers en wandelboekjes, verhuur materiaal, subsidie
gemeente en sponsoring Crynergie en Pitz-ijs.
Dit alles geeft een totaal van ongeveer € 2.500 meer inkomsten dan
2017.
Van deze inkomsten gaat 68% rechtstreeks naar
de ledenwerking via: verdeling gratis Walking in
Belgium, drukken en versturen clubblad, opening
wandeljaar + 25-deelnametrofee, opleg
busreizen en 25km, danketentje helpers,
werkgroep en bestuur, ledenwerking,
organiseren nachttocht, weekend en opleg
culturele activiteit.
De rest van de inkomsten, zo‟n 32 %, wordt gebruikt voor de
clubwerking zoals secretariaatskosten, aankoop materiaal magazijn,
huur magazijn, huur webruimte en domeinnaam, reclame (Walking
in Belgium, infoborden), vergaderingen bestuur, aankopen
materiaal voor het magazijn en giften (o.a. aan de 4 verenigingen
van Stekene die zich inzetten voor “anders validen”).
Alles samen een minder uitgave van zo‟n € 2.500 tegenover 2017.
Bij het begin van het jaar wordt er een begroting opgemaakt die in
de maand juni voor de eerste maal wordt gecontroleerd. De
inkomsten, zijn sterk afhankelijk van het aantal deelnemers en
kunnen dus sterk schommelen. Maar door de uitgaven onder
controle te houden via het opmaken van een begroting zijn we er
weer in geslaagd het jaar positief af te sluiten.
Ik ben een gelukkige penningmeester
want we kunnen het jaar 2018
afsluiten met een winst van ongeveer
€ 7.000. Dus er is wel wat ruimte om
dit jaar iets extra te doen voor ons
35-jarg bestaan.
Deze mooie resultaten zouden niet mogelijk zijn zonder de hulp van
onze vele vrijwilligers. Waarvoor véél dank!!!!!!!
De penningmeester,
Danny

Hernieuwing lidgeld 2019 (herinnering)
Momenteel zijn er 446 Smokkelaars (nieuwe en hernieuwde-leden),
die hun lidmaatschapsgeld voor 2019 betaald hebben. Er zijn echter
ook nog een 60-tal, die volgens onze gegevens dit nog niet gedaan
hebben. Zij, die wel lid willen blijven, zouden wij vriendelijk willen
verzoeken dit zo spoedig mogelijk in orde te maken, omdat wij de
hernieuwingen uiterlijk eind januari aan Wandelsport Vlaanderen
vzw doorgegeven moeten hebben. En aan diegenen, die niet langer
lid willen blijven, vragen wij om eventjes een berichtje aan het
secretariaat te willen doorgeven, zodat ook
wij weten waar we aan toe zijn.
Voor de leden die volgens onze informatie
het lidgeld 2019 nog niet betaald hebben is
dit het laatste Smokkelaartje. In bijlage
vinden zij een "herinneringsbriefje". Mocht
u inmiddels toch betaald hebben, dan kunt
u dit briefje als niet verzonden beschouwen.
Wie zijn lidkaart 2019 nog niet afgehaald heeft, vindt deze hierbij
ingesloten aan. Voor het afhalen van de WALKING IN BELGIUM 2019
is er nog een mogelijkheid tijdens de Boudelotochten op 3 maart.
Voordeel bij regelmatige deelname aan het busreizen:
In 2017 introduceerden wij, om deelname
aan de busreizen onder onze leden
aantrekkelijker te maken, het aanbod:
“wie aan 5 busreizen meedoet krijgt een
korting van € 8,00 op zijn volgende
busreis”. Iedereen die voor de eerste keer
meegaat met een busreis krijgt een
stempelkaart die telkens nadat hij/zij aan
een reis heeft deelgenomen afgestempeld
wordt. Deze stempelkaart is 2 jaar geldig vanaf het moment dat u
de eerste keer meegaat. U heeft dus 12 busreizen de tijd om uw
kaart vol te sparen. Is uw kaart vol, laat dit dan weten bij uw
inschrijving voor een busreis en spaar opnieuw voor de volgende €
8,00 korting. Ook dit jaar gaan we hier gewoon met verder.

Helpersbestand:
Elk jaar checken we ons medewerkersbestand. Hierin staan de
leden die zich in het verleden voor één of meerdere activiteiten
hebben opgegeven als helper.
In bijlage dit bestand. Wil jij, als helper, deze lijst even checken
aub? Staan er foute zaken op, graag dan een mailtje naar
desmokkelaars.stekene@gmail.com of naar het secretariaat.
Nieuwe helpers zijn meer dan welkom, elke helpende hand is soms
nodig.
Niemand binnen onze club is verplicht maar een dag helpen is een
mooie geste. Niet?
Huldiging Ereclubleden 2019:

Op maandag 14 januari 2019 werden in Feestzaal Bevegemse Vijvers
te Zottegem, tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van Wandelsport
Vlaanderen vzw, voor Oost-Vlaanderen, dé wandelaars gehuldigd
die 20.000 km (of een veelvoud hiervan) of 1.000 tochten (of een
veelvoud hiervan) hebben.
Vanuit onze club werd dit jaar Annie Aerts gehuldigd voor het
behalen van 60.000 km.

Dankwoord:
Hartelijk dank aan iedereen, die ons een Nieuwjaarswens stuurde in
de vorm van een kaartje of een e-mail.
Familieberichten:


Op 22 november 2018 is op 75-jarige leeftijd
overleden de heer Gust Aerts, echtgenoot van
Irene van Waesberghe, broer en schoonbroer van
onze leden Annie Aerts en Erik De Smedt. Gust is
vroeger jarenlang lid geweest van onze club.
De Uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op
28 november 2018 in het crematorium in
Terneuzen.
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 in de tweede helft van april
2019.
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
portkosten, 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.

En dan nog enkele hoogtepunten van de afgelopen organisaties :

Clubinfo - Clubwinkel
Lidgeld :
- Eerste actief gezinslid :
- Tweede actief lid :
- Per bijkomend gezinslid:
- Steunend lidmaatschap:

€ 17,00
€ 13,00
€ 11,00
€ 11,00

Wat zit inbegrepen ?
- Een gevarieerd wandelaanbod, het jaar door.
- De jaarlijkse wandelkalender Walking in Belgium.
- Een aanvullende verzekering lichamelijke ongevallen.
- Een aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
- 5 maal per jaar het clubblad "‟t Smokkelaartje".
- En … een gezellige clubsfeer …
Club-materiaal :
- Trainingsvest :
- Trainingsbroek :
- Fleece-vest
- Sweater:
- Polo :
- T-shirt :
- Fluo-vestje :
- Clubparaplu:
- Clubsjaal:
- Muts:
- Clubsjaal + Muts:

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

- Badhanddoek (klein):
- Badhanddoek (groot):
- Lendentasje (klein) :
- Lendentasje (groot) :
- Halsdoekje + riempje :
- Clubpetje :
- Club longdrinkglas:
- 100 etiketten:
- EHBO-kit:

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

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

Maten : S – M – L – XL – XXL (ook kindermaten beschikbaar, behalve voor polo,
singlet en sweater).
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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3 maart 2019
STEKENE
(wijk Klein-Sinaai)

6 - 12 - 17 - 23 en 30 km
Klein- Sinaai is ideaal gelegen om uitgelezen wandelroutes uit te
stippelen. De talrijke bosrijke gebieden zoals: Den Baggaert, De
Polken, het Wullebos en de meersen liggen allemaal op
wandelafstand. Het parcours van alle afstanden bestaat afwisselend
uit een mix van meersen, veldwegen, bospaden, paadjes en rustige
wegen. Boudelotocht = 80% natuur om van te genieten!!!

DE SMOKKELAARS STEKENE VZW
WANDELSPORT VLAANDEREN VZW 3149
www.desmokkelaars.be

afstanden:

Boudelocentrum – Kasteelstraat 23
Stekene / Klein-Sinaai
6 - 12 -17 - 23 - 30 km

inschrijving:

tussen 8u en 15u

deelname:

€ 2,00
leden federatie: € 1,50
kinderen <12 wandelen gratis
(inschrijving wel verplicht).
De Lijn: ritnr. 41 Sint-Niklaas Moerbeke (halte op 400m van de
startplaats).

start:

openbaar
vervoer:

INFO :Marleen Van Havermaet: 0474/745585
info@desmokkelaars.be

Donderdag
18 april 2019

de

17

LINIETOCHTEN
(wijk Hellestraat)

6 – 12 – 17 of 24 km
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 voorts nog gewandeld door
het natuurgebied “De Stropers”, het Koninklijk Bos en de
Waterleidingbossen van Sint-Jansteen (Nederland).

DE SMOKKELAARS STEKENE vzw
WSVL 3149

start:

Zaal ’t Helleken, Preekekeplein 8, 9190 Stekene
(Hellestraat)

afstanden:

6 - 12 - 17 - 20 km

inschrijving:

tussen 8u en 15u

deelname:

€ 2,00 / leden federatie: € 1,50
kinderen <12: gratis

openbaar
vervoer:

De Lijn: ritnr. 43 Sint-Niklaas – Hulst (halte Preekekeplein op
50m van de startplaats)

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

www.desmokkelaars.be
info@desmokkelaars.be

