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CLUB-INFO: Club-gsm: 0474/74.55.85 ->NL: 0032-474/74.55.85
Voorzitter:
Geert Creve
Spoorwegstraat 74 B-2600 Berchem
0486/70.89.02
geert@desmokkelaars.be
Algemeen secretariaat + ledenadministratie
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
Ondervoorzitter:
Peter Meyntjens
Okkevoordestraat 16, B-9170 Sint Gillis-Waas
03/707.09.74
peter@desmokkelaars.be
Bestuursleden:
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Huikstraat 33, B-9190 Stekene
03/779.66.10
anita@desmokkelaars.be
Anne-Marie de Guytenaer (verzending Smokkelaartjes Nederland).
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APRIL 2019
Voorwoord
Hoe een dubbeltje rollen kan, oftewel het loopt
niet altijd zoals gepland.
Tijdens het danketentje op 27 oktober 2018
namen we afscheid van Bennie Schuren als
voorzitter. Dezelfde avond nam Bert Ysewyn de taak van hem over.
Als ondervoorzitter mocht ik Bennie uitwuiven en Bert
verwelkomen.
Echter na enkele maanden gaf Bert te kennen dat hij om
persoonlijke redenen niet verder wou gaan als voorzitter en
bestuurslid. Zijn ontslag werd in de bestuursvergadering aanvaard.
Jammer dat het zo liep. Doch we willen als clubbestuur dankjewel
zeggen aan Bert voor de korte periode als voorzitter.
Maar het dubbeltje rolde verder. Na rijp beraad, overleg thuis en
met enkele nauw betrokkenen, nam ik het besluit om me kandidaat
te stellen als voorzitter, eerst binnen de RVB en nadien binnen de
bestuursvergadering. Gesterkt en gesteund door de huidige sterke
bestuursploeg en de grote schare medewerkers die steeds paraat
staan tijdens onze organisaties nam ik dit besluit.
Et voilà, uw club heeft een nieuwe voorzitter. De vierde
binnen ons clubbestaan. Dank voor het vertrouwen dat ik
kreeg binnen de bestuursploeg!
We gaan samen verder op de goed gebaande weg.
En inderdaad, wandelclub de smokkelaars, bestaat dit jaar 35 jaar.
Dit mag, moet gevierd worden. En hoe! Lees meer hierover
verderop in dit clubblad.
Uw kersverse voorzitter
Geert Creve

Anno 2019, alles op een klein rijtje
Onze club bestaat 35 jaar. Onze „stamnummer‟ ging in het verleden
over van VWJL-149 naar
WSV-3149. We tellen momenteel 469 leden. We heten ondertussen
reeds enkele jaren „Wandelclub De Smokkelaars Stekene VZW‟.
Sinds we een VZW werden hebben
we ook een Raad van Bestuur, dit
is statutair zo geregeld. Leden van
deze RVB worden gekozen uit de
bestuursploeg en bestaat huidig
uit de voorzitter (Geert),
ondervoorzitter (Peter), secretaris (Marleen), penningmeester
(Danny) en raadslid (Anne-Marie). Anita, Piet, Bruno maken
eveneens deel uit van het bestuur. Elk met een specifieke taak.
Daarnaast hebben we nog een vaste werkgroep en een ganse schare
medewerkers tijdens onze organisatie. Zo runnen we onze club.
Dikke merci en een welverdiend applaus aan hen die op gelijk welk
moment voor de club klaar staan!
Komende activiteiten:
Grote reis 2019 / 35 jaar wandelclub De Smokkelaars Stekene
VZW. (04/05/2019)
Elke twee jaar organiseren
we een „Grote reis‟ (het
ander jaar is er het clubweekend). Een traditie die
er al is sinds bijna het begin
van ons clubbestaan. We
trekken er dan op uit om
samen te wandelen binnen onze gekende clubsfeer. Maar daarnaast
willen we steeds zoveel mogelijk leden mee laten reizen, daarom
bieden we u steeds een aangepast programma.
Dit jaar is het niet anders, maar toch heel
speciaal. De club viert die dag zijn 35-jarig

bestaan. En we willen dit met een grote groep Smokkelaars vieren
tijdens deze editie van de „Grote reis‟.
We trekken op zaterdag 04-05-2019, met de bus voor deze
clubuitstap/viering naar Thorn om onze leden een ganse dag te
verwennen. Thorn is het toeristische, mooi gelegen witte dorpje in
Nederlands Limburg en één van de kernen aan de
Maas van de gemeente Maasgouw. Restaurant „Aod
Thoear‟ in Thorn zal de ganse dag onze culinaire
stek zijn. Eerst nemen we daar koffie met gebak.
Daarna is er keuze uit een gegidste wandeling in
Thorn, de afstand is daarbij beperkt maar het zijn
vooral de culturele en toeristische plaatsjes die je zullen bekoren
met een bijhorende deskundige uitleg van een gids. Hou je het
liever sportief dan kan je kiezen uit een
groepswandeling van 8,5km met onderweg
een groepsdrankje.
‟s Middags is er een broodlunch.
Na de middag bieden we je weerom een
keuze. Een boottocht met gids van twee
uur op de Maas en de Maasplassen, de zogenaamde Maastoer met
rederij Cascade. Onderweg kan je tijdens het beluisteren van de
uitleg genieten van het landschap. Een drankje nuttigen kan ook.
De andere, iets sportievere keuze in de namiddag,
is een groepswandeling van 7,5 km in en om het
vestigingsstadje Stevensweert, dat samen met Ohé
en Laak op een Maaseiland ligt. Onderweg aan de
„Hompesche Molen‟ bieden we je dan een drankje
aan.
Na de rondvaart en de wandeling ben je een uurtje vrij om verder
Thorn te verkennen. Nadien verzamelen we opnieuw in restaurant
„Aod Thoear‟ voor het avondmenu: soep, schnitzel en als dessert
een ijsje.
Kostprijs: €20/persoon of €15/-12-jarige (inbegrepen busreis heen
en weer, koffie met gebak, lunch en diner, gegidst bezoek aan
Thorn of drankje tijdens de voormiddagwandeling, de boottocht of

een drankje tijdens de namiddagwandelingen). Jawel, … bijna niet
te geloven !!!!!
Niet leden kunnen mee als er plaats is op de bus en betalen €50,00.
Praktisch: De bus vertrekt zaterdag 04-05-2018 op de
parking aan de sporthal in de Nieuwstraat te Stekene om
8 uur. We zijn terug in Stekene omstreeks 22uur. Kleding
naargelang keuzes van uw activiteiten en
weersomstandigheden. We houden de bus netjes a.u.b.
Gelieve u ‟s morgens vóór het instappen aan te melden bij de
verantwoordelijke!
Inschrijven vóór 22-04-2019:
Meld u (bij voorkeur) aan via busreis@desmokkelaars.be of bel naar
0032 474 74 55 85 (tussen 18 en 20 uur), met de vermelding van
“Grote Reis”, voor wie u inschrijft en welke uw keuzes in de vooren namiddag zijn:
- voormiddag:
… maal gegidste wandeling of … maal
clubwandeling
- namiddag:
… maal rondvaart of … maal clubwandeling
Betalen doe je via BE88 4186 0321 3141 BIC:KREDBEBB
met vermelding van „Grote reis en het aantal personen‟.
Uw inschrijving is pas definitief na aanmelding en na betaling.
Afwezigen hebben ongelijk, zeker weten. Dit wordt een fijne
clubuitstap – 35 jarig bestaan viering!
Busreis De Panne 19/05/2019
De Picontocht...nog steeds de mooiste wandeling aan onze kust!!!
De Picontocht is uitgegroeid tot een begrip onder de wandelaars,
niet alleen voor de Picon, een ware godendrank, maar ook voor het
afwisselend parcours met heel wat natuurschoon.
Wandelclub De Duintrappers Westende vzw stippelden een parkoers
uit langs tal van natuurgebieden (naar gelang de gekozen afstand):

de Oosthoekduinen, de Westhoekduinen (het
grootste duinengebied in ons land), het
Calmeynbos, de Houtsaegerduinen.
Onder voorbehoud wegens werkzaamheden
trekken alle wandelaars doorheen het Vlaams
Natuur- en bezoekerscentrum De Duinpanne (de
vroegere „Nachtegaal‟). Een plaats waar je van
alles kan te weten komen over het leven aan de
kust, over de fauna en flora op het strand, in de
duinen, in de polders... Een facultatieve rustpost is hier voorzien.
Op de dijk komen de wandelaars voorbij het monument ter ere van
Leopold I. Hier zette de eerste koning van België op 17 juli 1831
voet op Belgisch grondgebied (komende van Engeland, via Calais).
De grotere afstanden trekken door de duinen tot aan de
Belgisch/Franse grens, waar er een rustpost is. Er wordt ook een
stukje op Frans grondgebied gewandeld. Eveneens komen het
strand en de zeedijk aan de beurt.
Een wandeling met een zeer afwisselend parcours dus.
Aan iedere wandelaar wordt een gratis
proevertje Picon aangeboden. Dit is een bittere
Franse drank, gemaakt op basis van
sinaasappelschillen. Deze drank wordt gemengd
met witte wijn of bier.
Er wordt gestart vanuit de ruime zaal "De Boare" in De Panne, een
andere startplaats dan bij de voorgaande jaren: dus een nieuw
parcours wacht op de wandelaars!De voorziene afstanden zijn 6-1215-18-24-30 km.
De bus vertrekt in Stekene op de markt om 07:30uur. We zijn terug
thuis rond 17:30 uur.
Inschrijven vóór 12-05-2019 via busreis@desmokkelaars.be of via
0032 474 74 55 85 (tussen 18 en 20 uur).
Vermeld bij inschrijving: "Busreis De Panne" en voor wie je
inschrijft. Je deelname is pas definitief na aanmelding en
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).
37ste Smokkeltochten / Memorial Leo Martens Stekene (centrum)
/ 21ste 50km van Stekene. (09/06/2019)
Op Pinksterzondag zal onze club weer zorgen voor een
wandelhoogdag in en om Stekene.
Vanaf 6 uur kan u terecht (en jawel, we hopen op uw gezond
verstand om dit vertrekuur te respecteren) om te
wandelen. Het is voor de 37ste maal dat de
smokkeltochten worden georganiseerd en de 21ste
keer dat je in Stekene 50 km kan stappen. Als club
willen we weerom garant staan voor fijne
wandelingen met keuze tussen 6-12-17-23-30-40
en 50km. We voorzien ook een aangepast parcours voor rolwagens.
Naargelang de gekozen afstand passeer je door het natuurgebied
„het gelaag‟ (alle afstanden), door de bosrijke wijken Berg en
Polken, door het Wullebos en door de Fondatie van Boudelo. Ook
het stiltegebied langs de Stekense Vaart staat op het wandelmenu.
Kortom voor elk wat wils. Onze ploeg medewerkers zal klaar staan
om elke wandelaar gastvrij te verwelkomen en de
nodige service te leveren.
Tussen 14 en 17Hr voorzien we een sfeervolle
muzikale invulling. Extra ambiance voorzien aan
de startzaal.
Wil je een extra hand toesteken die dag, meld je dan snel aan bij
een van de bestuursleden. Uiteraard ben je ook meer dan welkom
op een van onze parcours.
Starten doen we in de Broederschool, Nieuwstraat 17 te Stekene.
Graag tot dan!
Op zaterdag 18 mei is er voor de helpers op de Smokkeltochten, de
mogelijkheid om de “50km van Stekene”of de 12km in groep te

wandelen. De 50km start om 6u aan de
Broederschool en voor de 12km verwachten we
je daar om 9u. Liefhebbers voor de 50 km
kunnen zich aanmelden bij bestuurslid Peter en
voor de 12 km kan men zich aanmelden bij
bestuurslid Anita.
Voorbije activiteiten:
Busreis Tongeren 10/02/2019
Tongeren, de oudste stad van België, was onze bestemming op 10
februari. Met 79 Smokkelaars gingen we wandelen bij de
wandelclub Partnerwalk. Een deel van de opbrengst
van de inschrijvingen ging naar een goed doel,
namelijk de opleiding van geleide honden. In onze
club hebben wij ook een lid, Frank, die een
blindengeleidehond heeft. Hij was dan ook die dag
mee met zijn hond Simba. Samen met het pleeggezin
van zijn hond heeft hij daar gewandeld. Er werd ook
veel van de wandeltocht verwacht want Tongeren is een heel mooie
wandelstreek. Spijtig zat het weer totaal niet mee.

Vorig jaar waren er zo‟n 1200 inschrijvingen, dit jaar zijn ze
gestrand op 460. „s Morgens bij ons vertrek te Stekene viel er al
regen en het werd alsmaar erger naarmate de dag vorderde. De
regen gutste naar beneden en de rukwinden zorgden voor een ijzig
koud gevoel. De Startzaal was niet heel groot maar makkelijk
bereikbaar. De wandeltocht was afwisselend: veldwegels en
verharde banen, toch was het overal rustig wandelen. De controle
was in een zaal van het Belgisch Centrum voor Geleide honden.
Amper groot genoeg om de wandelaars die er die dag waren te
ontvangen. Limburgers zijn hartelijk en gastvrij en we werden
overal vriendelijk onthaald. Door het slechte weer en de harde
wind was iedereen doornat, nog een wandelingetje naar het
historisch centrum is er bij vele niet van gekomen. De meeste

Smokkelaars zochten na de wandeling, de warmte en de
gezelligheid op van de startzaal om nog een koffie met gebak, een
warme chocomelk of een streekbiertje te drinken. Er werden ook
speculaaskoeken verkocht ten voordele van het Belgisch Centrum
Voor Geleide honden.

Rond 15.45u vertrokken we terug richting
Waasland. Spijtig van het slechte weer,
maar toch tevreden omdat we een stukje
bijgedragen hebben aan een goed doel .
Boudelotochten 03/03/2019
Zondag 3 maart 2019 – 32ste Boudelotochten. „Het kan vriezen, het
kan dooien‟, zo stelden we het in vorig smokkelaartje. We hoopten
op het ideale weerscenario, een beetje nachtvorst en overdag
zonnig. Niets was minder waar. De weermannen en weervrouwen
voorspelden gans de voorafgaande week quasi stormweer en veel
regen voor die dag. We voelden letterlijk de bui al hangen en
wisten dat we op een veel minder deelnemersaantal konden
rekenen. Stilletjes hoopten we nog op 1500, uiteindelijk strandden
we ergens tussen de 1200 en 1300 wandelaars.
Maar al bij al viel het
weer nog mee en zij die
er waren genoten van het
parcours en onze goed
georganiseerde start- en
rustlocaties. Naast de
locatie in de Meulevijvers
bij tuinaanlegger Van
Osselaer vonden we een
stek in Moerbeke bij
uienschilbedrijf Ongenae. Vanuit beide punten konden we
gesmaakte (letterlijk te nemen als je de KP-Moerbeke moest
passeren) extra lussen toevoegen aan het parcours. We mogen
stellen dat iedere wandelaar meer dan tevreden naar huis ging deze
dag. Als bestuur mogen we het feit koesteren dat we steeds kunnen
rekenen op een grote schare medewerkers om alles mee in goede
banen te leiden en dat we ‟s avonds, na de laatste opruim, de dag
kunnen/mogen afronden met een klein hapje met een ruime ploeg
enthousiastelingen. Dankjewel dat je er bij was, als helper of als
wandelaar!

Busreis Lesdain 17/03/2019
Zondagmorgen, afspraak : Parking Tack. De bus
stond er al heel vroeg, dus vulde deze zich al snel met 58
smokkelaars, ‟t is te zeggen de laatsten hadden geen plaats … oei !
Stond daar op de markt toch nog een bus van Weideltours, en deze
was net iets groter.
Dus allen overgestapt. Peter nam het woord van op de
bestuurderszetel want de micro was zoek. Met kleine vertraging
vertrokken we richting Lesdain. Met deze grotere bus
konden/mochten we niet zomaar de “wandeltocht-pijlen” volgen
en namen we een andere weg. Even de bus een plaatsje geven was
ook al geen lachertje, achteruit in een
smal straatje waar al een 4-tal bussen
stonden. Iedereen blij dat we na ±
1,45 uur de beentjes konden strekken,
om vanuit de startzaal of startserre
een tocht van 6, 12 of 20 km te
stappen.
De tocht ging over heel veel kasseitjes en modderwegjes doorheen
de polder en heel leuk, ook door het bos met massa‟s paasbloemen.
Bij aankomst van de tocht kon men nog genieten van lekkere
streekbiertjes en werden we geanimeerd door tal van stripfiguren
als Mickey en Minni Mouse, Marchal en
Chaze van Paw patrol, Olaf en prinses
Elsa van Frozen en Bob en Stuart van
de minions.
Zo werd het al snel weer tijd om de
bus op te gaan en richting Stekene te
rijden.
Alweer een leuke clubuitstap gehad,
met de club op weg is toch altijd weer
wat avontuur 

Clubblad
Het volgende Smokkelaartje verschijnt eind juli
2019.
Wist U dat u dit Smokkelaartje ook digitaal in
plaats van op papier kunt ontvangen? Stuur 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 wat hoogtepunten van voorbije evenementen

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) :
- Halsdoekje + riempje :
- Clubpetje :
- Club longdrinkglas:
- EHBO-kit:

€ 10,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 7,50 *
€ 10,00
€ 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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9 juni 2019
37ste Smokkeltochten
memorial Leo Martens
21ste 50 km van Stekene
6 - 12 – 17 – 23 – 30 – 42 – 50 km
start:
afstanden:
inschrijving:
deelname:

openbaar
vervoer:

Broederschool
Nieuwstraat 17, Stekene – centrum
6 – 12 – 17 – 23 – 30 – 42 – 50 km
tussen 6u en 15u
€ 2,00 (leden federatie: € 0,50 korting)
kinderen <12 wandelen gratis.
Voorinschrijving 50 km(voor 4 juni 2019):
50vanstekene@desmokkelaars.be
€ 11,00 (leden federatie: € 1,00 korting)
= inschrijving + 3 drankbonnetjes
+ 1 smos kaas/hesp + T-shirt
Daginschrijving 50 km:
€ 13,00 (leden federatie: € 1,00 korting)
= inschrijving + 3 drankbonnetjes
+ 1 smos kaas/hesp + T-shirt
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

