Clubblad wandelclub De Smokkelaars Stekene VZW

’t Smokkelaartje

33ste jaargang – nummer 3

Bestuur Wandelclub De Smokkelaars Stekene VZW
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 + parcoursmeester:
Peter Meyntjens
Okkevoordestraat 16, B-9170 Sint Gillis-Waas
03/707.09.74
peter@desmokkelaars.be
Bestuursleden:
Bruno d'Eer (verzending Smokkelaartjes België):
Potaarde 53, B-9190 Stekene
03/779.63.79
bruno@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
Piet Andriessen (Culturele activiteiten + busreizen):
Sint-Sebastiaanstraat 13, 9140 Temse
03/294.95.64
piet@desmokkelaars.be

juni2019
Voorwoord
Onze clubviering „35 jaar Smokkelaars‟ ligt alweer achter de rug. Of
het al dan niet geslaagd was kan je lezen verderop in dit blad. Ook
het relaas van onze andere voorbije activiteiten kan je daar
terugvinden. Daarnaast de nodige informatie over wat nog op het
programma staat. En we denken nog verder
vooruit, je kan reeds meer info vinden over
de inhoud van het lidmaatschap 2020.
De zomer komt er aan. Ook dan zijn we als club actief, in augustus
hebben we de culturele uitstap en in september gaan we OP en AF
stappen.
Stuk voor stuk activiteiten die aanzetten om in te schrijven en mee
te doen. Simpel! Diverse studies bewijzen dat wandelen bijdraagt
aan een gezond lichaam en geest. Ieder naar best vermogen en wil.
Als clubbestuur willen we nu eenmaal aanzetten tot meer
wandelen. Tijd dus om te genieten, vóór tijdens en na het
wandelen.
Gaat het door omstandigheden (even) wat
minder, probeer om positief te blijven
denken.
Heel veel zon en af en toe een plensbui,
dit wens ik jullie voor de komende zomer
toe.

Jullie voorzitter.

Komende activiteiten:
17 de Grenstocht: 17 Augustus 2019
Dit jaar starten we vanuit de “ Koewachtsesteenweg” namelijk bij
transport “Cerpentier”. Daar vertrekken we om op zoek te gaan

naar de grenspalen, sommige goed zichtbaar, andere verdoken in
de polders en wandelen we door een brok ongestoorde natuur met
weidse zichten en uitgestrekte kreken waar de vogels in het riet
schuilen.
De afstanden die je kan stappen zijn: 6km, 12km, 17km en 20 km.
Ook dit jaar is er weer een parkoer voor rolstoelen uitgestippeld. Je
wandelt naar gelang de afstand die je kiest door de Rietpolder,
Groene Putte en Koningshei door enig mooi ongerept natuurschoon.
De verdere praktische info over de Grenstochten tref je verder in
het smokkelaartje aan.

Culturele uitstap - Havenrondvaart Antwerpen: zaterdag 24
augustus 2019.
De haven van Antwerpen is de
grootste zeehaven in België en de
tweede haven in Europa, na
Rotterdam. In 2018 had de haven
van Antwerpen een overslag van
ruim 240 miljoen ton. Voor
stukgoed is Antwerpen een van de

grootste havens van Europa, voor overslag van stortgoederen is ze
minder belangrijk.
We verzamelen aan de terminus van tram 3, de Park &Ride
parkeerplaats in Melsele. Wij zijn daar om 10u30 stipt. Zo trammen
we naar de Groenplaats. Van daaruit gaan we te voet naar de
Londenbrug.
Om 12 uur vertrekt de rondvaart en genietenwe aan boord van de
Flandriabootvan een “Captain broodjesbuffet” (super lekker!!!).
Na de rondvaart kunnen we nog
een bezoekje brengen aan het
prachtig vernieuwd Red Star
Museum (€ 6 extra ter plaatse te
betalen) of aan het MAS.
Uiteindelijk gaan we samen terug
naar de Groenplaats waar we de tram nemen richting Melsele, waar
onze auto‟s op ons wachten. Diegenen die nog wat langer van de
stad willen genieten, laten dit weten aan de verantwoordelijke en
gaan later op eigen houtje terug naar Melsele.
Inschrijven tot uiterlijk maandag 17 augustus via e-mail naar
busreis@desmokkelaars.be of op 0032474745585 (verzoek enkel
tussen 18.00 – 20.00 uur).
Meevaren kost € 30 p.p. en voor
niet leden € 42. Het“Captain
broodjesbuffet”aan boord van de
Flandriaboot is inbegrepen.
Uw inschrijving is pas definitief
nadat het verschuldigde bedrag
gestort is op onze bankrekening BE 88 4186 0321 3141. Vermeld wel
duidelijk de namen van de deelnemers en dat het om “Haven van
Antwerpen” gaat.
Met culturele groeten

OP en AF: zondag 8 september 2019.
Al heel veel jaren, eigenlijk is het al een
lange traditie, trekken we er in de tweede
helft van het jaar met de bus op uit.
Uiteraard om te wandelen, steeds in een
licht-golvende, heuvelachtige omgeving.
Met de bedoeling om juist dat tikkeltje
meer ‟wandelgenoegen‟ aan te bieden in onze gekende clubstijl.
Dit jaar doen we niet anders. Afspraak op 8 september, om te
wandelen in de regio ten zuiden van Leuven. Dorpjes als HammeMille, Bossut-Gottechain, Sint-Joris-Weert nodigen uit om te
verkennen, ook het Meerdaalbos „doen we aan‟. Zowel in de voorals in de namiddag wandelen we in groep 10à11km, steeds lichtjes
bergop en –af. Zeker te doen voor iedereen die deze afstand
aankan, het is geen parkwandeling maar het zijn zeker geen
„Ardennen-toestanden‟.
‟s Middags eten we onze picknick „In
de Rapte‟ in Sint-Joris-Weert.
Tijdens de busrit-heen stoppen we
onderweg voor een sanitaire stop en
koffie. ‟s Avonds doen we hetzelfde
voor het avondmaal in de
nabijgelegen Lunchgarden.
Praktisch: Afspraak 8 september om 8u aan Parking Tack in
Stekene. Terug in Stekene 20u30. Vergeet je picknick niet. Kledij
en wandelschoeisel aangepast aan de weersomstandigheden.
Vergeet je ‟s morgens voor het instappen niet aan te melden.
Kostprijs:leden € 11 /-12jaar € 6, maximum te betalen per gezin €
28. Niet-leden betalen €4 extra (en kunnen alleen mee indien er
voldoende vrije plaatsen beschikbaar zijn op de bus). Inbegrepen:
Busreis heen en weer, een drankje ‟s middags en de gekende
verrassing onderweg.

Inschrijving vóór 01-09-2019, bij voorkeur via
Busreis@desmokkelaars.be of via 0032 474 74 55 85 (tussen 18 en
20Hr). Vermeld bij je inschrijving en betaling „OP en AF 2019‟ en
voor wie je inschrijft.
Je inschrijving is pas definitief na aanmelding en overschrijving op
rekening BE88 4186 0321 3141, BIC:KREDBEBB
GEWOON INSCHRIJVEN EN MEEWANDELEN, SIMPEL!
34e Helletocht: zondag 29 September 2019
De naam “Helletochten” is ontleend aan de wijk van waaruit
gestart wordt. De Hellestraat met als startplaats ‟t Helleke is qua
natuur onze mooiste tocht. Afhankelijk van de gekozen afstanden,
en die zijn rolstoelen, 6km, 12km, 17km, 23km en 30 km stap je
door de Stropers, de Clingse bossen, het waterwinningsgebied, „t
Speelhof en den bekaf. Het kan zijn, dat een
aantal bomen rond die tijd alweer hun herfstkleed
aangetrokken hebben. Met een beetje geluk
kunnen we toch ook nog wel mooi weer hebben.
Al lijkt het tegenstrijdig, maar de Helletochten
zijn een waar wandelparadijs.
Natuurlijk voorzien wij ook de nodige rust- en controleposten met
een hapje en een drankje naar ieders wil, vandaar dat wij dus ook
durven te vragen: Wilt u graag helpen op deze tocht, geef dan een
seintje aan een bestuurslid of stuur een mail naar Geert.
Mensen die helpen en ook graag de tocht stappen? Dat kan!!! Op
zaterdag 14 September 2019 kan je de tocht in groep
voorwandelen. Er kan gekozen worden uit 12km of 30 km.
Vertrekken doen we om 8 uur voor de beide afstanden aan het ‟t
Helleken, dat gelegen is aan het Prekekeplein in de Hellestraat.
Voor de 12km aanmelden bij bestuurslid Anita en voor de 30 km bij
bestuurslid Peter. Met de deelnemers worden er nog verdere
afspraken gemaakt.

Data om te noteren:
Extra activiteit: Treintocht Willebroek –
Kontich, 26-10-2019. Wandelen van station
naar station. Meer details in het volgende
smokkelaartje.
Danketentje: gewijzigde datum. Zaterdag 9
november 2019 ipv 26 oktober 2019. Meer details eveneens in het
volgende smokkelaartje.
Wandelweekend 2020: Ronse, vrijdag 1 mei tot zondag 3 mei 2020.
Meer details in het volgende smokkelaartje.

Voorbije activiteiten:
17de Linietochten 18 april 2019:
De start voor de Linietochten kon wegens uitbreiding van het
leerlingenaantal niet meer doorgaan in de school de Drie Beuken.
De refter is omgebouwd en er worden nu twee klassen gehuisvest.
Wij weken uit naar zaal ‟t Helleken, niet zo‟n slecht idee. Een
ruime zaal, gemakkelijke inkom en onze tocht kon net als altijd
recht de natuur in.
Er werden nieuwe paadjes in het
stropersbos ontdekt, het Nederlandse
waterwingebied lag er prachtig bij en in de
Clingse bossen is ook altijd wat te beleven.
De controlepost in het gemeentelijke
kleuterschooltje De Paal kreeg wat minder
bezoekers dan anders, maar dat kwam doordat er een lus
gewandeld werd met controle in de startzaal.
Er waren een 50-tal wandelaars minder dan vorig jaar, maar degene
die kwamen wandelen waren zeker heel tevreden.

Grote busreis / viering 35 jaar Smokkelaars: zaterdag 4 mei 2019
Voormiddag
Elke twee jaar organiseren we een grote
reis en dit jaar stond die volledig in het
teken van het 35-jarig bestaan van onze
club.
We vertrokken met twee bussen en 108
Smokkelaars richting Nederland, naar
het witte dorpje Thorn.In restaurant
“AodThoarn” kregen we vlaai met een tasje koffie.
Toen alles op was, werden we opgewacht door onze twee gidsen en
splitste de groep zich in een groep van 70 wandelaars die het zagen
zitten om de natuur rond Thorn te verkennen en een groep
wandelaars die het wat rustiger aan wilden doen en een luisterend
oor hadden voor en door wie het witte dorpje is ontstaan. En hoe
zelfs een geitenbok een pleintje in beslag nam.
De wandeling met de gids:
Na een kleine twee uur door het dorpje geslenterd te hebben,
kwam ik tot de conclusie dat vrouwen nog steeds sneller zijn dan
mannen. Zeker in het vertellen, want de vrouwelijke gids was een
kwartier vroeger terug dan haar mannelijke collega. Toen ook de
wandelaars terug waren hebben we samen van een lekkere
broodmaaltijd genoten, alles naar believen.
De wandeling rond Thorn:
We vertrokken van bij het restaurant, eerst langs de rand van het
oude stadje en dan verder door onverharde wegen en langs rustige
banen. Via wandelknooppunten zagen we zo mooie plekjes in en om
Thorn. De wandeltocht was ongeveer 8,5 km. Halverwege stonden
de twee buschauffeurs ons op te wachten met een natje en een
droogje. Na de stop gingen we een heel stuk langs de
Maasboulevard, om dan zo door de meersen terug naar Thorn te
gaan waar we rond 12u45 aan konden schuiven voor een heerlijke
broodmaaltijd in het restaurant.

Namiddag:
Hierna konden we er weer tegen voor een tijdje en vertrok er een
groep om te wandelen en de andere groep stapte richting boot
waar ze net op tijd aankwamen voor er een stevige regenbui uit de
lucht viel.
De wandeling in Stevensweert:
Om 14u00 vertrok de bus met 34 Smokkelaars naar Stevensweert,
een vestingstadje dat op een eilandje ligt in de oude Maas. Daar
konden we een wandeling maken van ongeveer 7 km. Het grootste
gedeelte ging door een prachtig natuurgebied, het weer werd
wisselvallig en toen de hemelsluizen opengingen en de hagelballen
naar beneden gutsten schuilden we onder een grote boom. Na de
bui kwam de zon weer tevoorschijn en stapten we vrolijk verder.
We passeerden een
uitkijktoren vanwaar je de
vogels die op en rond het
water leven kon observeren,
maar spannend werd het toen
we over een brug van grote
stenen moesten… gelukkig
stond het water laag en
konden we droogvoets de
overkant bereiken. We hadden
een stop in de Hompensche molen waar er voor onze groep een
plaats was gereserveerd om te genieten van een drankje.Na de rust
gingen we verder door Stevensweert richting de bus.We waren weer
prima op tijd om het avondmaal te gebruiken in het restaurant
AodThoear, waar de groep die voor de boottocht gekozen hadden al
op ons zaten te wachten.
De rondvaart:
Met 74 personen verdeelden we ons op het boven- en benedendek
zodat de boot netjes in evenwicht bleef.
Zo konden we genieten van de mooie uitzichten en de steeds
weerkerende koeltorens van de plaatselijke gascentrale.

Na een rondvaart van 2 uren begaven we ons terug aan wal en wie
wou had nog wat tijd om door het dorpje te wandelen, of ergens
iets te drinken.

Stipt om 18u konden we aan onze warme maaltijd beginnen, die
uiteraard ook weer ruim voldoende was en ons met een voldaan
gevoel terug op de bus zette richting Stekene.
Wat je zeker niet mag vergeten: met de smokkelaars ga je niet mee
om te diëten. Na schnitzel en zeven soorten groenten, frietjes en
zoveel meer, wandel je gewoon een keertje meer.
Busreis De Panne: 19 mei 2019
Met 59 smokkelaars vertrokken we om een
dagje te gaan wandelen in De Panne.
Volgens onze plaatselijke weerman en zijn
moderne buienradar ging het pas om 16u

regenen. Maar het was juist andersom, om 16u stopten ze daar
boven met hun watersluizen open te zetten. Dus wandelden we
gewoon verder onder het motto: het regent het regent - in de
Panne wordt men nat - maar drink je een Picon teveel - dan word
je zat.
Maar zonder al dat nat vanbinnen en
vanbuiten was het toch een mooie wandeldag.
Je kon zelf je afstand kiezen door zoveel
lussen aan elkaar te knopen als je zelf wilde.
Wat soms wel wat onduidelijk leek en je
telkens op dezelfde controlepost uitkwam
waar het dan weer overdruk was. De wandeling ging langs zee,
duinen en strand en de mooie natuurparken en bossen.
Toen we dan om 16u richting Stekene reden zag iedereen er moe en
gelukkig uit. Gelukkig was het een rustige en droge terugrit.
Smokkeltochten 10 juni 2019
1.931 wandelaars kwamen op Sinksen
naar Stekene,(dit zijn er ongeveer 500
meer dan vorig jaar)waarvan zo‟n 170
sportievelingen de 50 km van Stekene
stapten.
Om 6 uur zat al een groot aantal
wandelaars te popelen om te starten
zodat er om 7 uur al ruim 200 stappers vertrokken waren. Om 10
uur was de kaap van 1.000 deelnemers bereikt en konden we toen
al van een succes spreken.
Je kon in Stekene niet naast de wandelaars kijken. Gelukkig waren
de rukwinden van zaterdag verdwenen en scheen het zonnetje
volop.
Op de startplaats en rustposten heerste een gezellige drukte. Een
grote schare medewerkers deed zijn uiterste best om alles in goede
banen te leiden.

Aan de inschrijftafel hoorden we vele lofbetuigingen over het
parkoer en de organisatie.
Aan alle medewerkers nog een welgemeende dank voor de inzet
tijdens de tocht en de vlotte opruim achteraf.
Mededeling Lidmaatschap 2020.
We willen rationeler omspringen met
de (financiële) middelen maar
tegelijkertijd willen we onze missie
om het wandelen te stimuleren nog
extra in de verf zetten (we ervaren dat
slechts een deel van onze leden de
weg naar onze eigen organisaties
vinden).
Ondanks de verhoging van de bondskosten houden we in 2020 het
lidgeld gelijk aan dat van 2019.
Namelijk: Eerste actief gezinslid €17, tweede actief gezinslid €13,
per bijkomend gezinslid €11.
Inbegrepen in het lidmaatschap 2020: Een gevarieerd wandelaanbod
gedurende het ganse jaar, een aanvullende verzekering
lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, vijfmaal
per jaar het clubblad „Het Smokkelaartje‟, gratis deelname aan vier
van onze zes eigen organisaties (Boudelotochten, Linietochten,
Smokkeltochten, Grenstochten, Helletochten of Kerststallentocht).
Helpers krijgen het inschrijfgeld terugbetaald.
Niet meer inbegrepen: Gratis WALKING IN BELGIUM/gezin. Wenst u
deze toch te ontvangen, is voorinschrijving hiervoor verplicht. Stuur
dan een mail naar het secretariaat voor eind september en betaal
€7 op de gekende rekening (met vermelding Walking in Belgium).
Alle informatie i.v.m. georganiseerde tochten van Wandelsport
Vlaanderen zijn nog steeds te vinden op
https://www.wandelsportvlaanderen.be/

Clubblad
Het volgende Smokkelaartje verschijnt in
september.
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.
Familiaal
Op 20 mei overleed op 95-jarige leeftijd de heer Camiel
Vanslembrouck. Camiel was de opa vanvoormalig lid Frederik Huys.
Wij betuigen aan de familie ons oprecht medeleven en wensen hen
veel kracht en sterkte toe.

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
- Gratis deelname aan vier van onze zes eigen organisaties
(Boudelotochten, Linietochten, Smokkeltochten, Grenstochten,
Helletochten of Kerststallentocht)
- Een aanvullende verzekering lichamelijke ongevallen
- Een aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
- 5 maal per jaar het clubblad "‟t Smokkelaartje"
- En … een gezellige clubsfeer …
Club-materiaal :
- Fleece-vest
- Sweater:
- Polo :
- T-shirt :
- Fluo-vestje :
- Clubparaplu:
- Clubsjaal:
- Muts:
- Clubsjaal + Muts:

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

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

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).

Zaterdag
17 augustus 2019
STEKENE

17de Grenstocht
De wijk “Koewacht” behoort tot 3 gemeenten:nl. Stekene, Moerbeke en het
Nederlandse Terneuzen.We wandelen langs Moerbeekse kreken, Nederlandse
polders, Stekense bossen en de vele grenspalen. Een unieke zaterdagtocht!!!

WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE vzw
WSVL 3149
start:

Transport “Cerpentier”
Koewachtsteenweg 13
9180

Moerbeke-Waas

afstanden:

6 - 12 -17 - 20 km

inschrijving:

tussen 7u en 15u

deelname:

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

openbaar vervoer:

De Lijn: ritnr. 44 Sint-Niklaas – Stekene/Koewacht (300 m
van startpaats)

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

www.desmokkelaars.be
info@desmokkelaars.be

