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September 2019  

Voorwoord 

Als u dit nieuwe smokkelaartje leest is het 

schooljaar 2019-2020 al enkele weken 

geleden van start gegaan. Iedereen dus terug 

aan de slag die (nog) aan de slag moet, de 

zomer maakt stilaan plaats voor de herfst. 

Maar we konden genieten -ik geef toe, soms 

was het een ietsje te veel van het goede- van enkele zalige 

zomermaanden. Buiten vertoeven was meestal heerlijk. En laat 

nu net het beoefenen van onze hobby een echte buitenactiviteit 

zijn. Mij hoor je dus niet klagen. 

Toch wil ik even stilstaan bij het overlijden van drie clubleden 

in de periode tussen het verschijnen van vorig smokkelaartje en 

nu. Daarnaast kregen we ook melding van het overlijden van 

familieleden van enkele clubleden. Daarom wens ik,langs deze 

weg, nogmaals uit naam van het bestuur en de club,aan alle 

families, onze blijken van deelneming te betuigen. 

Maar we kregen ook het blije nieuws van de geboorte van een 

kindje of kleinkindje in het gezin van clubleden. Uiteraard aan 

hen van harte proficiat. 

Af en toe kregen we dan weer berichtjes binnen dat clubleden 

elkaar toevallig onderweg ontmoeten, soms enkele honderden 

kilometers van huis. Of van clubleden die met elkaar op stap 

waren, soms voor deelname aan meerdaagse wandelingen. Of 

van enkelen die de uitdaging van een (lange) wandeling tot een 

goed einde konden brachten. 

Allemaal bewijzen dat onze club nooit stilstaat, zelfs niet bij 

uitzonderlijke zomerdagen. Maar we kijken ook vooruit naar de 

eerstvolgende clubactiviteiten: 

Helletochten (maar misschien zijn die nipt reeds voorbij), een 

busreis naar Godewaersvelde, ons danketentje, een treintocht. 

Veel leesgenot in deze editie van het clubblad. 

Geert Creve  

Voorzitter 



Komende activiteiten:  
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 Helletocht: zondag 29 September 2019 

De naam “Helletochten” is ontleend aan de wijk van waaruit 

gestart wordt. De Helletocht met als startplaats ‟t Helleken is 

qua natuur onze mooiste tocht. Afhankelijk van de gekozen 

afstanden waaronder 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. 

Al lijkt  het tegenstrijdig, maar de 

Helletochten stappen is een waar 

wandelparadijs. 

Voor de verdere informatie verwijs ik naar de flyer, verderop in 

het Smokkelaartje. 

Natuurlijk voorzien wij de nodige controleposten met de 

mogelijkheid tot een hapje en een drankje naar ieders wil. 

Vandaar de vraag: Wilt u graag helpen op deze tocht of op een 

andere? Geef dan een seintje aan een bestuurslid of stuur een 

mail naar Geert. 

Busreis Godewaersvelde: zondag 20 oktober 2019 

Er wordt gestart vanuit de feestzaal van 

Godewaersvelde in 

de rue de Callicanes. 

Wandelclub Vlaemsch 

Huiseke Godewaersvelde stippelde 

voor hun Sint-Hubertustocht een 

parcours uit op en rond de 

Catsberg.  

 

 



De voorziene afstanden zijn 6-12-18-25-33 km. 

Tijdens deze Sint-Hubertustocht zijn er verschillende 

activiteiten gepland zoals paardenwijding (tussen 11u00 en 

11u30 op de Catsberg) en jachthoornoptreden (om 15u30 in de 

startzaal). 

De bus vertrekt in Stekene op de markt om 07u30 en we zijn 

terug thuis rond 17u30.  

Inschrijven vóór 13-10-2019 via busreis@desmokkelaars.be of 

via 0032 474 74 55 85 (tussen 18 en 20 uur).  

Vermeld bij inschrijving: "Busreis 

Godewaersvelde" 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). 

 

Treintocht Willebroek – Kontich: zaterdag 26 oktober 2019 

Eenmaal per jaar proberen we er 

met de trein op uit te trekken om te 

wandelen. Een vrij eenvoudige 

manier om te gaan wandelen. We 

stappen van station naar station (dit 

jaar een 

bushalte). 

Dit jaar stappen we op zaterdag 26-

10-2019 van het station van 

Willebroek tot het centrum van 

Kontich.  

 



Tot even voorbij Rumst volgen we daarbij het ongemarkeerde 

traject beschreven in de topogids "Langs sporen van de Groote 

Oorlog" (uitgegeven door Grote Routepaden). Eerst steken we 

het zeekanaal Willebroek - Charleroi over via de imposante 

Vredesbrug. Verderop passeren we door het natuurgebied 

Blaasveldbroek en voorbij de watersportbaan Hazewinkel. Aan 

de samenvloeiing van de Nete en de Dijle tot de Rupel, steken 

we het water over via "de blauwe 

bruggen". Picknicken doen we in de 

cafetaria van de vissersclub in Rumst. 

Verderop sluiten we aan op GR 12. Voorbij 

de Lazaruskapel stappen we praktisch tot 

Kontich door het smalste (maar langste) 

natuurgebied van Vlaanderen: De Oude Spoorberm. Tot Kontich 

centrum is het 24 km stappen, daar nemen we bus 91 of 92 tot 

Berchem-station. Inkorten tot 20 km kan door reeds bus 91 te 

nemen in Waarloos aan de kerk.  

Dit is een groepswandeling op een vlak traject aan een 

aangepast tempo maar je moet wel minimum 20km kunnen 

stappen. 

Praktisch: Samenkomst in de vertrekhal van station Sint-Niklaas 

om 08u25 (de trein vertrekt om 08u42). We plannen terug in 

Sint-Niklaas te zijn om 18u30 (met een speling van een halfuur). 

Breng uw picknick mee (café voorzien, waar ook soep te 

verkrijgen is). Kleding en schoeisel naargelang het weer. 

Kostprijs: €10. Inbegrepen: alle reiskosten vanaf Sint-Niklaas tot 

Sint-Niklaas en een fijne clubactiviteit. 

Inschrijven vóór 23-10-2019: via mail (bij voorkeur) naar 

Geert@desmokkelaars.be of bel eventueel naar 0032 486 70 89 

02 (tussen 18 en 20 uur) met vermelding van “Treintocht 26-10-

19” en voor wie u inschrijft. Betalen doe je op rekening BE88 

4186 0321 3141  BIC:KREDBEBB met vermelding van „Treintocht 

en aantal personen‟. Uw inschrijving is pas definitief na 

aanmelding en betaling. 

 



Danketentje helpers: zaterdag 9 november 
 
Het hele jaar door hebben vele vrijwilligers en vrijwilligsters 

zich belangeloos ingezet bij onze eigen organisaties. Wij willen 

hun hiervoor graag bedanken.  

Naar aanleiding van het succes van de vorige jaren hebben wij 

ervoor gekozen om dit jaar dezelfde formule aan te houden.  

Er kan dus gekozen worden voor mossels à volonté met 

frietjes/brood of voor kipfilet met frietjes (voor de kinderen ½ 

kipfilet met appelmoes en frietjes).Daarna is er voor iedereen 

nog een dessert, dat bestaat uit bavaroise, chocomousse en 

rijstpap.  

Bij dit Smokkelaartje treffen jullie een 

invulblaadje aan voor de inschrijving voor 

dit danketentje. Dit blaadje kun je opsturen 

naar het secretariaat, afgeven bij één van 

de bestuursleden of mailen naar: 

danketentje@desmokkelaars.be.  

 

Vergeet a.u.b. niet je naam, je eetkeuze en het aantal 

helpers te vermelden!!!! 

 

Dit danketentje is niet alleen bedoeld voor onze helpers van het 

afgelopen jaar maar iedereen is van harte welkom!!  

Voor de niet-helpers vragen we een bijdrage van € 20,00 

Kinderen van 6 tot 12 jaar betalen € 12,00 en kinderen onder de 

6 jaar mogen gratis mee aan tafel. Gelieve dit bedrag over te 

schrijven op: BE88 4186 0321 3141 + Bic-code KREDBEBB o.n.v. 

Wandelclub De Smokkelaars 

Stekene VZW. Inschrijven kan tot 

uiterlijk zaterdag 2 november 

zodat we de nodige 

administratieve handelingen tijdig 

kunnen afwerken. 

 

 

 



Op zaterdag 9 november bent u vanaf 18uvan harte welkom in 

de Broederschool, Nieuwstraat 17 te Stekene. 

 Bij binnenkomst ontvangt u een aperitief en vanaf 18u30 kunt u 

dan genieten van mosselen à volonté of kip met frietjes. Mogen 

wij u wel vragen om vóór 19u30aanwezig te zijn. 

Deze feestavond waarbij lekker eten en gezelligheid troef 

zijn, mag je niet missen!!! 

 

Data om te noteren: 

Wandelweekend 2020: Ronse, vrijdag 1 mei tot zondag 3 mei 

2020. Meer details in het volgende smokkelaartje. 

 

Voorbije activiteiten: 

17
de

 Grenstochten: zaterdag 17 augustus 

Een nieuwe startzaal die tot 

verwarring leidt voor sommige 

wandelaars. In een gehucht zoals 

Koewacht kan dat, één naam drie 

verschillende gemeentes.  

Vorig jaar zaten we nog in Stekene–Koewacht, dit jaar in 

Moerbeke-Koewacht op een zucht van de grens met het 

Nederlandse Koewacht.  

Wees gerust de volgende editie gaat terug in Moerbeke-

Koewacht door, ook weer op een zaterdag in dezelfde grote zaal 

met een vrij grote parkeerplaats. Diegenen die komen wandelen 

zijn, zullen het kunnen beamen.  

Het parcours,in elkaar gepuzzeld door 

parcoursmeester Peter, was wederom een 

uniek staaltje van natuur en rustige 

wandelpaadjes. 

 



‟s Morgens om 6u stonden er al wandelaars te 

wachten. In de wandelgids stond nochtans 

starten 7u. Er kon gescand worden vanaf 

06u45.  

Rond 9u kwam een bus uit Genebos 

(Kwaadmechelen) aan met zo‟n 35 wandelaars 

aan boord die het hier in het Waasland 

opperbest vonden om te wandelen. In de 

controlepost bij de Familie Cerpentier, ook een mooie plaats 

met veel ruimte, was het gezellig druk en iedereen werd 

vriendelijk bediend door de vrijwilligers(de jong 

gepensioneerden).  

Om 15u werden de inschrijvingen afgesloten met 760 

wandelaars wat geen slechte opkomst was gezien de 

weersvoorspelling. Bedankt voor de vrijwilligers die dankzij hun 

hulp een succes gemaakt hebben van de 17
de

 grenstochten. Aan 

alle leden-wandelaars hopelijk tot volgend jaar. 

 

Culturele uitstap Haven van Antwerpen 24 augustus 2019 

53 smokkelaars tekenden present voor de jaarlijkse culturele 

uitstap. Dit jaar stond een bezoek aan de haven van Antwerpen 

op het programma. En hoe kan je beter kennis maken met ‟s 

lands grootste haven en wereldhaven dan vanop het water met 

de boot? Daarom spraken we 

af aan de P&R in Melsele om 

van daar met de tram tot 

hartje Antwerpen te sporen.  

Aan de voet van Rubens op 

de Groenplaats startte een 

korte wandeling naar het 

Kattendijkdok, waar de 

Flandriaboot reeds op ons lag te wachten. Snel konden we op 

het „schip‟ genieten van het „Captains broodjesbuffet‟ en de 

deskundige uitleg over het reilen en zeilen van de haven van 

Antwerpen. 



Na het buffet was er meer dan voldoende tijd om van op het 

bovendek te genieten van de zon en de bezienswaardigheden op 

het water en langs de kade. Een heel fijne ervaring met heel 

veel weetjes. Er zijn zelfs nieuwe stuurlui gespot en ze stonden 

niet aan wal! 

Na afloop van de rondvaart kon men kiezen voor een bezoek aan 

het MAS (of de naaste horeca) of het RED STAR LINE-museum. 

Beiden zeker een bezoek meer 

dan waard. 

Om 17 uur gingen we te voet 

terug naar het centrum van de 

“Koekenstad” om daar de tram 

naar “over ‟t woater” te nemen. 

Een fijne en geslaagde 

clubactiviteit. 

Dikke merci aan Piet en Tilly, Marleen en Danny voor de 

voorbereidingen en de opvolging van inschrijvingen. 

Op en af: zondag 8 september 

Niet om 8u maar om stipt 7u30 vertrokken wij vanuit Stekene 

met 44 Smokkelaars naar de regio ten zuiden van Leuven. Er was 

voor die dag regen aangekondigd dus had iedereen zich voorzien 

van regenkledij.  

Maar wat we niet wisten was dat de weergoden ons goed gezind 

waren, een wandeling overgoten met zon, 

een temperatuur van om en bij 20 graden, 

ideaal om een flinke groepswandeling te 

doen.  

Na een uurtje rijden hielden wij halt in de 

Lunchgarden van  Kortbeek–Lo voor een 

sanitaire stop en een koffie. Niet veel 

later stonden we in het dorpje Bierbeek 

klaar om de bossen aan de taalgrens te 

ontdekken.  



Kleine paadjes, uitgeholde weggetjes en gigantische dikke 

bomen, we hebben het allemaal gezien.  

Na ongeveer 10 km stappen werd in Tourinnes La Grosse het 

traditioneel aperitiefje met kaas en salami genuttigd.  

Daarna werden we met de bus naar Sint-Joris-Weert gebracht 

om in café “In de Rapte” onze picknick te nuttigen. 

Om 13u30 vertrokken we vanuit Sint-Joris-Weert richting Bossut. 

Wederom prachtige natuur, weinig verkeer en veel 

zandwegeltjes.  

Halverwege de wandeling hadden we een “terrassing”, een drink 

op zijn Waals, op een beetje slordig maar toch gezellig terras 

met snelle bediening.  

Daarna ging de tocht verder via 

Gotechain tot Bossut. Daar 

stond de bus ons op te 

wachten om ons naar de 

Lunchgarden in Kortbeek-Lo te 

brengen, waar we het 

avondeten nuttigden. Zo 

eindigde de “op en af”terug in Stekene rond 20u15. 

 

Reisverslag Camino Portugues 

Onze leden Guido en Lieve Heeman – Linthout wandelden de 

Camino Portugues (20/05 t.e.m.29/05). 

Hieronder hun reisverslag: 

Al sinds de 10
de

 Eeuw wandelen pelgrims vanuit Portugal over de 

Portugese Camino naar Santiago,langs oude Romeinse wegen, 

die keizer Augustinus in de 1
ste

 eeuw liet aanleggen en waarvan 

nogvele tekens te zien zijn onderweg (o.a. mijlenstenen, oude 

bruggen, stenen kruisen….) 

 

 



Wat we al dikwijls van plan waren, is dit jaar een feit 

geworden, nl. voor mijn 70
ste

 verjaardag,zou ik bewijzen dat ik 

ook fysisch nog wat kon! We boekten bij het reisbureau 

“Eigenwijze Reizen”. 

Waarom ik de Portugese en niet de Franse Camino verkoos? 

Eigenlijk wou ik ook de stad Porto bezoeken en met 2 

wandeldagen (5km en 11km) hadden we een  

mooie indruk van deze 2
de

 grootste stad (na 

Lissabon) van Portugal met zijn 240.000 inw. 

Het ging langs de oude haven, de Kathedraal Sé 

(waar we ons pelgrimspaspoort en Sint-

Jacobsschelp kochten), verder langs de kade 

van de Douro rivier met zijn vele porthuizen, 

mooie met tegels bekleedde oude huizen, gezellige marktjes… 

het werden 2 dagen van flaneren, kijken, genieten … 

Tot di.21/05, rond 17u, het taxivervoer ons kwam ophalen en 

ong. 96km verder bracht en naar onze eigenlijke start te 

Valença, als begin van onze pelgrimstocht. 

Dag 1 Valença-Porrino (21 km) 

Vanaf hier volgden we de Gele Pijlen of Sint-Jacobsschelpen van 

de Camino. Dit middeleeuws vestingsstadje met middeleeuws 

Fort lag op 4km van de Spaanse grens, dat we via een dubbele 

brugover de grensrivier Minho overstaken.  

Soms langs drukke wegen, veel door bossen, door talrijke 

middeleeuwse stadjes, zoals Tui, bereikbaar via vele trappen, 

met zijn oude burchtachtige kathedraal (jaar 1225) de Santa 

Maria. In Porrino aangekomen, via vele bospaadjes, oude 

bruggen, bij een temp. van 26gr. moesten we, na een 

deugddoende douche in ons hotel, zelf op zoek gaan naar 

avondeten. Dat we uiteindelijk vonden in een 

peligrino-cafe, zeer goedkoop, maar toch basic. 

Dag 2 Porrino-Redondela (20 km)  

Na een lange en steile beklimming en later een 

steile afdaling verder tot Redondela (stad van 

viaducten), moesten we verder door op zoek 

naar ons hotel dat gelegen was in een baai  aan 



de Middellandse Zee, met zicht op 2 eilandjes waar (van 12
E
-19

 

E
)  diverse monniken zoals Tempeliers geleefd zouden hebben.  

Mooi hotel, lekker avondmaal op het terras en smaakvol ontbijt. 

Dag 3 Redondela-Pontevedra   (18 km) 

Weerom stevig klimmen over grote stenen en dalen met lange 

passages door bossen, afgewisseld met wandelen door kleine 

wijngaarden (van plaatselijke coöperaties). Weer een 

sympathieke, oude stad, met kathedraal aan de Heilige Maagd 

gewijd. Was ooit een welvarende handelsstad en haven van 

Galicië. 

Dag 4 Pontevedra-Caldas de Reis (19 km) 

Over pleintjes, smalle straatjes, dan over de oude brug, zo 

verlieten we deze mooie stad en ging het verder door moerassig 

gebied met bossen, 16km stappen, zonder rusten of eten, wel 

veel drinken! 

Even de Camino verlaten om te kijken naar mooie, over rotsen 

glijdende watervallen en dan terug, tot we gelukkig een 

bakkerswinkeltje ontdekten en lekkere chocoladekoeken 

kochten. 

Aangekomen aan ons hotel, met een buitenzwembad en 

kuuroord van warmwaterbronnen (caldas),hebben we ons tegoed 

gedaan aan een koffie met stuk taart op het dorpspleintje.  

Dit stadje is nog steeds gekend om zijn brood-en banketbakkerij 

(bakkerijen voorzagen Santiago van brood vanaf 16
de

 E) en 

botanische tuin. 

Dag 5 Caldas de Reis-Padron (19 km) 

Vertrokken over golvende, soms onverharde wegen, door bossen 

en op het einde met de rivier de Sar tot het centrum van 

Padron. Volgens de legende is dit de plaats waar het lijk van de 

apostel Jacobus in een bootje tegen een steen tot stilstand 

kwam. Deze Padron (steen), die de stad haar naam gaf, is onder 

het hoofdaltaar van de kerk van Santiago nog te zien. Dit was 

dan de voorlaatste stopplaats en hotel voor het eindpunt. 

 

 



Dag 6 Padron-Santiago (24 km) 

Het zou de langste en niet de minst zware trip worden. De 

eerste kilometers gingen langs 

autobanen, dan klimmen over oude 

stenen paden, veel door bossen, steeds 

op en neer en stilaan voelden we onze 

benen meer moe worden en na 24km 

stappen, moesten we, zoals altijd, de 

Camino verlaten en ons hotel opzoeken. 

We waren nu wel aangekomen in Santiago, maar toch nog 

enkele km verwijderd van de Kathedraal, met zijn mooie plein 

(Plazo Obradouro) ervoor en in het midden hiervan, het “echte” 

eindpunt, km 0, van alle wegen naar Santiago. Vele smalle, 

sfeervolle straatjes met pleintjes en souvenirwinkeltjes en een 

massa pelgrims. Diezelfde avond zijn we nog 2uren gaan 

aanschuiven, voorzien van ons paspoort dat minstens 2 

dagstempels en een totale afstand van minimum 100 km moest  

bevatten om onze officiële Oorkonde (diploma) te krijgen in het 

Pelgrimskantoor. 

Dag 7 Santiago-Huiswaarts 

Al een beetje uitgerust en na een stevig ontbijt, brachten we 

ons bezoek aan het Heiligdom, de zeer mooie, indrukwekkende 

Kathedraal van St-Jacobus. Spijtig dat de binnenkerk bijna 

helemaal in de stijgers stond, maar we volgden de lange rij, om 

een blik te werpen op het graf van apostel Jacobus. 

Nog wat buiten zitten, kijken, slenteren, praten… en dan stilaan 

afscheid nemen van ons hotel met nog een laatste lunch, 

waarna het taxivervoer ons kwam ophalen voor de luchthaven 

van Santiago. 

Het was  onvergetelijk deze Camino, die mensen van over de 

ganse wereld zoals Ieren, Canadezen, Duitsers, Australiërs, 

Nederlanders, Estlanders,Brazilianen, Colombianen (geen Belgen 

ontmoet),iedereen met een persoonlijke reden of doel “Bueno 

Camino” zeggende, onderweg zijn en kijken, praten, luisteren, 

lachen, puffen… laat het maar op jou afkomen!  

Dit was voor ons “de Camino”, onvergetelijk, een aanrader! 

Lieve & Guido Heeman-Linthout 



Lidmaatschap 2020. 

Ondanks de verhoging van de 

bondskosten houden we in 2020 het 

lidgeld gelijk aan dat van 2019.  

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. De 

voorinschrijving (aan € 7,00 per boek) hiervoor is verlopen. 

Alle informatie i.v.m. georganiseerde tochten van Wandelsport 

Vlaanderen zijn nog steeds te vinden op 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/ 

Anders dan voorgaande jaren is uw 

huidige lidkaart 2019 slechts geldig tot 

31 december 2019!!! Om van uw korting 

te genieten moet u vanaf 1 januari 2020 

uw nieuwe lidkaart kunnen voorleggen. 

Daarom vragen we u om het lidgeld zo 

vlug mogelijk te betalen via BE88 4186 

0321 3141, zodat u op de Kerststallentocht uw nieuwe lidkaart 

kan afhalen. 

Vermeld zeker bij de mededeling voor wie het lidgeld bestemd 

is. 

Nog een belangrijke wijziging is dat de nieuwe lidkaart niet 

meer op gewoon papier afgedrukt wordt, maar een degelijke 

PVC-lidkaart zal zijn.  

https://www.wandelsportvlaanderen.be/


Deze PVC-lidkaart moet ook nog in 2021 gebruikt worden. 

Uiteraard zal de kaart dan pas terug geldig zijn nabetaling van 

het lidgeldvoor 2021. 

In 2020 voorziet Wandelsport Vlaanderen een spaaractie. Meer 

info hierover in ons volgend Smokkelaartje. 

 
Clubblad 
 
Het volgende Smokkelaartje verschijnt 

eind november.  

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 8 juli overleed op 55-jarige leeftijd de heer Dirk De Prekel. 

Clublid Dirk was de zoon van clublid Jozefa Van Britsom, broer 

van clublid Tilly De Prekel en schoonbroer van bestuurslid Piet 

Andriessen. 

Wij betuigen aan de familie ons oprecht medeleven en wensen 

hen veel kracht en sterkte toe. 

 

Op 13 juli overleed op 63-jarige leeftijd de heer Jackie Van 

Dam. Clublid Jackie was de echtgenote van clublid Danielle 

Verteurve. 

Wij betuigen aan de familie ons oprecht medeleven en wensen 

hen veel kracht en sterkte toe. 

 

Op 28 juli overleed op 67-jarige leeftijd de heer Michiel 

Doolaege. Clublid Michel was de echtgenote van ons clublid 

Cornelia van „t Westeinde. 

Wij betuigen aan de familie ons oprecht medeleven en wensen 

hen veel kracht en sterkte toe. 

 

Op 5 augustus overleed op 90-jarige leeftijd mevrouw Maria 

Hiel. Maria was de moeder van ons clublid Christiane Menu. 

Wij betuigen aan de familie ons oprecht medeleven en wensen 

hen veel kracht en sterkte toe. 

 

 

 



Gelukkig kregen we ook een positief 

bericht. 

Op 30 juli mochten onze leden Jonas en 

Tineke Creyne - De Block hun derde 

kindje verwelkomen. De broertjes Miel 

en Cyriel kunnen vanaf nu hun kleine 

broer “Fons” verwennen. 

Kleine “Fons” is ook het derde kleinkind van ons bestuurslid 

Marleen en clublid Boudewijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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). 

 

 

 



DE SMOKKELAARS STEKENE VZW 
WANDELSPORT VLAANDEREN VZW 3149 

 
 
 

start: zaal “’t Helleken” 
Prekekeplein 8 
Stekene (Hellestraat) 

afstanden: 6 - 12 - 17 -  23 en 30 km 

inschrijving: tussen 8u en 15u 

deelname: € 2,00, leden federatie: € 1,50. 
Kinderen < 12 jaar wandelen 
gratis.(inschrijving wel verplicht). 

openbaar vervoer: De Lijn: ritnr. 43 Sint-Niklaas – 

Stekene/Hellestraat (halte Kerk 

Hellestraat op 100m van 

startplaats) 
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 zondag 

29 september 2019 

STEKENE(wijk Hellestraat) 

6 - 12 - 17 - 23 – 30 km 

 

Stappen door een hemel op aarde in een oase van rust. 

Wandelen door een rijke variatie aan natuur door de 

verschillende bosgebieden rondom De Hellestraat. Alle 

afstanden gaan de natuur in via bosdreven, paden en 

graslanden.  

INFO:www.desmokkelaars.be 

 0474/74 55 85 

 

http://www.desmokkelaars.be/

