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Voorwoord
Beste clublid,
Het Smokkelaartje jaargang 33 nr.5 ligt hier
mooi voor u beschikbaar. Meteen ook het
laatste voor 2019, het jaar dat onze club 35
jaar bestaat. Deze clubverjaardag lieten we
niet zomaar voorbijgaan. Eerder dit jaar vierden we in Thorn,
jawel op een „buitenlocatie‟, dit jubileum met een wandeling
en/of een boottocht en een feestmaal.
35 jaar clubgeschiedenis opsommen in deze editie van het
clubblad willen we u besparen. Maar er is één opmerkelijk feit
om toch even in de schijnwerper te zetten. Als we namelijk het
rekensommetje even maken: jaarlijks staat onze club garant
voor 6 organisaties, met een gemiddeld deelnemersveld (om het
in sporttermen te zeggen – ook al horen we thuis in de categorie
Recreasporters) van 1000 deelnemers/organisatie, betekent dit
dat we op jaarbasis 6000 deelnemers mogen optekenen. En als
we dan de lijn doortrekken en dit getal vermenigvuldigen met
35 jaar komen we snel aan 210 000 wandelaars.
Sterk afgerond, 200 000
wandelaars die gedurende
deze 35 jaar kennis mochten
maken met - en genieten in
Stekene en zijn nabije omgeving. Ik denk dat het daarom meer
dan terecht is dat we onze club kandidaat stellen om verkozen
te worden tot Stekense-sportclub van het jaar. Deze titel zou
een erkenning zijn omdat we gedurende 35 jaar de rol van
gemeente-ambassadeur waar hebben gemaakt.
Jammer genoeg moeten we, na de voorbije periode ook nu weer
stilstaan bij het overlijden van een clublid. Ook nu weer wens ik
namens het bestuur en de ganse club heel veel sterkte toe aan
de naaste familie.
Jullie voorzitter.

Komende activiteiten:
Busreis Aken 14-12-2019
Jaarlijks staat de laatste busreis van het jaar in het teken van
de eindejaarsperiode. We koppelen het wandelen dan aan het
beleven van de kerstsfeer. Ook dit jaar wijken we niet af van
deze traditie. We trekken op 14 december naar de Kerstmarkt in
Aken maar eerst gaan we wandelen.
We vertrekken in Stekene in de Nieuwstraat aan de sporthal om
8.30 uur. (let op de afwijkende locatie wegens marktdag). Na
twee uur rijden komen we aan boscafé“Het Hijgend Hert” in
Vijlen, de hoogstgelegen berghut van Nederland. Hier wacht
koffie met gebak – we trekken hiervoor een ¾ uur uit. Nadien
kan je kiezen uit een „groepswandeling – in eigen beheer‟ van
4 à 5 km of 8 à 9 km. Zij die niet wensen mee te wandelen
kunnen gerust ter plaatse blijven. Nadien is er ruimte en tijd
(anderhalf uur) voorzien in “Het Hijgend Hert”voor een kleine
lunch (eigen picknick is niet toegestaan).
En dan is het tijd om naar Aken
te rijden om daar het centrum
en de Kerstmarkt te bezoeken,
te beleven en te proeven. We
verwachten jullie dan terug om
20.00 uur aan de bus om tegen
22.00 uur terug in Stekene te
zijn.
Kostprijs: Volwassen €12, Kinderen<12jaar €8, Maximum/gezin:
€32, niet-leden: €20.
Inbegrepen: busreis heen en weer, koffie/thee en gebak en een
fijne clubsfeer. Niet leden kunnen alleen mee indien er nog
voldoende vrije plaatsen beschikbaar zijn.
Inschrijven: Verplicht aanmelden vóór 07-12 via (bij voorkeur)
busreis@desmokkelaars.be of 0032 474 74 55 85 (tussen 18.00
uur en 20.00 uur).

Vermeld bij inschrijving en betaling „Busreis Aken‟ en voor wie
je inschrijft/betaalt.
Je inschrijving is pas definitief na aanmelding en betaling op
rekening BE88 4186 0321 3141, BIC: KREDBEBB
Ten sterkste aanbevolen!
18de Kerststallentocht 21 december 2019
Op 21 december, jawel de dag dat de winter begint, nodigen we
u graag uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse
Kerstallentocht. Wandelen in de typische Kerstsfeer in het
centrum van Stekene en de
wijk Kiekenhaag.
Een gekende formule maar elk
jaar toch weer een tikkeltje
anders. Keuzeafstanden zijn 6,
9, 12 en 15 km. Parcours 6km
is geschikt voor rolwagens.
Starten kan vanaf 15.00 uur
tot 20.00 uur in de Broederschool, Nieuwstraat in Stekene.
Muzikale omlijsting in de startzaal is voorzien tussen 18.00 uur
en 20.00 uur. En och ja, de Kerstman of Kerstvrouw tekent ook
present.
We staan met een schare vrijwilligers klaar voor de catering.
Steek je graag een handje toe, laat iets weten via het
secretariaat.
Tijdens de kerstallentocht kan je als clublid je lidkaart 2020
afhalen. Leden die de “WALKING IN BELGIUM” hebben besteld
kunnen deze ook afhalen(Let op, we sturen gezien de hoge
portkosten, deze “WALKING IN BELGIUM” niet op). Uiteraard
nadat u zich financieel in orde stelde, lees de herinnering in dit
Smokkelaartje.
Betaalde je het lidgeld nog niet, dan kan je dat ter plaatse
regelen. Onze secretaris verwelkomt u hiervoor graag aan de
inschrijftafel.

Wandelweekend 2020.
Tweejaarlijks organiseren we ons wandelweekend. In 2020
blijven we, weliswaar op het randje, in onze eigenste provincie
en wordt onze pleisterplaats de
Jeugdherberg van Ronse. We kiezen
hiervoor het verlengde weekend van
1-2-3 mei 2020.
Het exacte programma ligt nog niet
vast. Maar we vertrekken met de bus
in Stekene op 1 mei om 10.00 uur. Dezelfde dag bieden we u
nog een wandeling aan met keuzeafstanden 6à7 km of 9à11km.
‟s Avonds installeren en avondmaal in de jeugdherberg. Nadien
eventueel avondvullend programma.
Zaterdag worden er zowel in de voormiddag als in de namiddag
keuzewandelingen voorzien en eveneens een alternatief voor
niet-wandelaars.
Ook op zondag wordt er gewandeld of is er een alternatief.
Tegen 18.30 uur zijn we op zondagavond terug in Stekene.
Laat u vooral niet afschrikken dat Ronse in de Vlaamse Ardennen
ligt. Er is voor elk wat wils voorzien, iedereen die over een
gemiddelde fysiek beschikt kan zeker mee om deze clubervaring
mee te maken. En we kiezen bewust voor een democratische
formule.
Kostprijs/persoon:
Leden: €140 (meerpersoonskamer), €150
(tweepersoonskamer), €160
(singlekamer). Kinderen -12jaar: €75.
Niet-leden: Respectievelijk €165, €175, €185 (Zij kunnen mee
indien er beschikbare plaatsen zijn)
Inbegrepen in de prijs:
Twee overnachtingen, avondmaal op vrijdag en zaterdag,
ontbijt en lunchpakket op zaterdag en zondag. Busreis heen en
weer en de bus blijft gans het weekend beschikbaar.

Wandelingen – in eigen beheer en/of alternatieven. Een
fantastische clubsfeer.
Drankjes aan tafel en onderweg zijn voor eigen
rekening.
We voorzien een bus van 50 personen (vol is vol,
jammer maar helaas).
Inschrijven: Aanmelden vóór 01-02-2020 (bij voorkeur) via
weekend2020@desmokkelaars.be of 0032 474 74 55 85 (tussen
18.00 uur en 20.00 uur). Vermeld bij inschrijving en betaling
„Weekend 2020‟ en voor wie je inschrijft/betaalt. Je
inschrijving is pas definitief na aanmelding en betaling van een
voorschot van €50/persoon op rekening BE88 4186 0321 3141,
BIC: KREDBEBB. Saldo betalen te betalen vóór 01-04-2020
Gewoon doen, wees er snel bij. Details volgen ten gepaste tijde.
Data om te noteren:
Inwandeling 2020: Vrijdag 24 januari 2020
Boudelotocht 2020: 1 maart 2020
Voorbije activiteiten:
Nachtwandeling n.a.v. de jaarlijkse Schoolsportdag
Broederschool Stekene.
Reeds voor de 17de keer verlenen wij, als wandelclub van
Stekene, onze medewerking aan de jaarlijkse schoolsportdag
van de middelbare school in Stekene.
Op een “schoolsportdag” wordt geen traditionele les gegeven,
maar moeten alle leerlingen “aan sport doen”, elk naar hun
eigen keuze en kunnen. Eén van die keuzes is een
nachtwandeling van ± 35km.
Deze ging dit jaar door in de nacht van donderdag 26 op vrijdag
27 september.

Rond de tijd van 20.00uur was er een stortbui,
waarbij er vragen gesteld werden van:gaat het
door of gaat het niet door?Een
uurtje later bij het vertrek was er
nog wat lichte regen maar daarna werden wij
beloond met een prachtige nachtwandeling.
Traditioneel trekken we richting Klein-Sinaai en wandelen daar
in verschillende lussen rondom het Boudelo-centrum, met
telkens een korte rust- en bevoorradingspauze. Met de Stekense
Vaart, het Stiltepad, de Bagaardse en Polkense bossen is het
daar de ideale omgeving voor zo‟n school-nachtwandeling.
Met start om 21.00 uur en aankomst om 06.00 uur is de nacht
rond en kan iedereen naar bed! Voor de meesten is dit zeer
zeker een zware sportdag(nacht) geweest.
We danken de bereidwillige clubmedewerkers die instaan voor
de begeleiding onderweg(Reno, Laurent, Anita en Herman) maar
vooral ook voor zij die zorgen voor de bevoorrading, de ganse
nacht door(Bruno, Irene, Paul en Ludwine).
65 leerlingen (14 tot 16-jarigen) namen deel aan deze activiteit.
Vanuit de school krijgen wij steeds positieve reacties voor ons
sportaanbod.
Helletochten 2019
Op de laatste zondag van september, het kantelmoment van
zomer en winter, organiseren we onze Helletochten.
Voorbereidingen werden weken ervoor getroffen, bestellingen
werden geplaatst, parcoursen uitgestippeld en afgepijld, starten rustlocaties werden opgezet. Kortom we waren er klaar voor
om naar schatting 1500 wandelaars te ontvangen. Echter, gans
de voorgaande week – en ook nog ‟s zaterdags werd er in alle
weerberichten voor zondag gesproken over overvloedige
regenval en harde wind.

Uiteindelijke bleef deze regen op zondag
quasi volledig uit, op „af en toe een
buitje‟ na. Maar veel erger: ook de
wandelaars bleven weg. Slechts 550
moedige wandelaars vonden die dag de
weg naar de Hellestraat in Stekene. Jammer, maar helaas. Met
dit scenario houden we ver weg in ons achterhoofd rekening
maar eigenlijk wil je dit als club niet meemaken. Maar zij die
wel kwamen waren vol lof over het parcours en onze geboden
service en keerden tevreden terug huiswaarts. Teleurgesteld?
Toch wel, maar we kijken positief vooruit. Dit kan niet telkens
gebeuren. Heel dikke merci aan onze vrijwilligers-medewerkers
voor jullie hulp.
Verslag busreis Godewaertsvelde
Zondagmorgen 7.30 uur vertrokken we met 62 smokkelaars op
onze bus richting Godewaersvelde.
Onze buschauffeur nam eerst wat binnenwegen, zodat we allen
al wat nerveuzer werden over het uur van aankomst daar, om
dan in Beervelde toch op de E17 te rijden.
We arriveerden om iets voor 9.30 uur in de startzaal van
Wandelclub ‟t Vlaams Huizeke, waar de meeste medewerkers
onze Vlaamse taal wel begrepen, ook al waren we op Frans
grondgebied.
We vertrokken met z‟n allen voor 5,6 km. Al klimmende ging het
naar een centrale controlepost want voor een organiserende
club met slechts 23 leden is het niet evident om meerdere
controleposten te bemannen.
In het midden van het terrein stonden
meerdere spitten te draaien met wel
18 heerlijke beenhammen. We werden
muzikaal ontvangen door
jachthoorngeschal om het jachtseizoen
te openen.

Eveneens was daar de paardenwijding St-Hubertus met mooie
paarden, sommigen zelfs aangespannen met sierlijke koetsen.
Na de controle moesten we op grote borden kijken welke
richting we uit moesten. De 18 km deed lus B, de 12 km werd
verondersteld de “A” te volgen … hihi bij sommigen ging dit mis
;-)
Al bij al is iedereen mooi op tijd terug in de startzaal
aangekomen na een mooie tocht qua uitzichten en omgeving,
maar hebben we toch wel veel harde ondergrond gevoeld aan
onze voeten.
Netjes op tijd stapten we samen op de bus om dan mooi op onze
geplande tijd weer in Stekene te arriveren.
Denk wel dat iedereen die mee was, weer een heel mooie
uitstap in hun wandelboekje konden noteren.
Dus alweer tot een volgende bus uitstap.
Treintocht 2019:
Tweeëntwintig Smokkelaars stonden op zaterdag 26 oktober
paraat aan het station van Sint-Niklaas om met de trein naar
Willebroek te reizen. Daar startte de „iets anders dan normale
wandeling‟. Eindbestemming was Kontich. Eerst wandelden we
door het centrum van Willebroek om via de Vredesbrug over het
Zeekanaal Antwerpen-Brussel-Charleroi te gaan. Vrij snel ging
het dan door het natuurgebied
Blaasveldbroek en langs de
watersportbaan Hazewinkel. We
doorkruisten nadien het plaatsje
Heindonk om via de twee blauwe
bruggen de Dijle en de Nete over te
steken. In Rumst, bij de plaatselijke
vissersclub konden we op het “zonnige” terras genieten van
onze picknick. Verderop pikten we GR 12 op. Deze bracht ons
voorbij de Lazaruskapel aan de Lazarusstraat in Rumst.

Slechts 6 km van deze wandeling restte ons. We mochten
genieten van het vijf kilometer lange pad doorheen het langste
maar smalste natuurgebied van Vlaanderen: De Oude
Spoorwegberm.
De wandeling sloten we na 24km af in een
cafeetje in Kontich om nadien met de bus
en trein via Berchem terug te keren naar
Sint-Niklaas. Een fijne – alternatieve
clubactiviteit.
Herinnering lidmaatschap 2020.
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
lidkaartkunnen 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. Deze PVC-lidkaart moet ook nog in 2021
gebruikt worden. Uiteraard zal de kaart dan pas terug geldig
zijn nabetaling van het lidgeld voor 2021.
Om het hernieuwen van de lidgelden voor 1/1/2020 te
stimuleren voorziet Wandelsport Vlaanderen een spaaractie
voor de leden met de uitgave van een speciaal wandelboekje
2020 (Limited Edition).
Met dit wandelboekje kan men sparen voor een gratis
regenponcho of rugzak.
Hoe werkt het?
Elk lid dat hernieuwt voor 1/1/2020 krijgt samen met zijn/haar
lidkaart en het mutualiteitsattest ook het speciale
wandelboekje.
Wat houdt de actie in?
Het lid gaat wandelen en neemt dit
wandelboekje mee. Na de wandeling
wordt het wandelboekje afgestempeld
door de organiserende club. Na 15 tochten
kan een regenponcho bekomen worden of
men kan doorsparen tot 25 wandeltochten
en een rugzak verkrijgen. Er dient dus een keuze gemaakt voor
één gadget. De leden kunnen beginnen met sparen vanaf ze het
wandelboekje in hun bezit hebben.
Waar en wanneer bekomt men het gadget?
Na 15 of 25 stempels kan het gadget afgehaald worden op één
van de onderstaande evenementen van Wandelsport Vlaanderen
vzw.

Men toont het wandelboekje en de pagina “ontvangst gadget”
wordt afgestempeld.
De 5 Regionale wandeldagen 2020
Antwerpen Wandelt: Antwerpen 29 maart 2020
Oost Vlaanderen Wandelt: Herzele 3 mei 2020
Vlaams-Brabant Wandelt: Zaventem10 mei 2020
Limburg Wandelt: Lummen 23 augustus 2020
West Vlaanderen Wandelt: Ieper 12 december 2020
Vlaanderen Wandelt 2020op zondag 26 april in Koksijde en
Asse
 Wandelbeurs 2020 op zaterdag 26 en zondag 27 september
in Mechelen



Dit zijn de enige data en locaties waar het gadget af te halen is!
Huldiging Ereclubleden 2019:
In januari organiseert Wandelsport Vlaanderen in elke regio
opnieuw nieuwjaarsvieringen. Voor Oost-Vlaanderen is dit op
maandag 20 januari 2020 in Feestzaal Bevegemse Vijvers,
Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem.
Tijdens de viering worden verdienstelijke
leden opgenomen in de Ereclub. Dit houdt
in dat alle leden die 20.000 km (of een
veelvoud hiervan) of 1.000 tochten (of een
veelvoud hiervan) hebben gehuldigd
worden. Wandelaars die voor het eerst
worden gehuldigd moeten de keuze maken
in welke categorie ze willen gehuldigd worden (voor de
afgelegde kilometers ofwel voor het aantal deelnames). Alle
gehuldigde leden ontvangen een aandenken, een getuigschrift
en mogen gratis mee aan tafel (partners betalen € 40,00).
Leden, die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen zich bij
het secretariaat aanmelden vóór 21 december 2019.

25/12-deelnames-trofee 2019:
Het wandelen bevorderen bij onze leden is een van de
doelstellingen binnen onze clubwerking. Daarom is er de „trofee
25 deelnames‟.Leden die dit jaar 25 (of 12 voor de <12 jarigen)
of meer tochten gewandeld hebben en in aanmerking willen
komen voor de deelname-trofee 2019, worden verzocht om het
bijgevoegde tochtenblad in te vullen. Zoals de voorbije jaren is
er geen keuzemogelijkheid uit de kledijwinkel. De trofee voor
2019 blijft ook dit jaar nog een verrassing. Mogen wij u vragen
om het ingevulde tochtenblad ten laatste op 5 januari 2020
terug te bezorgen aan het secretariaat (dit in verband met
het plaatsen van de bestelling). De trofeeën zullen ter
beschikking zijn tijdens onze in-wandeling op 24 januari 2020 te
Klein-Sinaai.

Clubblad
Het volgende Smokkelaartje verschijnt in januari 2020.
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 portkosten te
beheersen.
Familiaal
Op 25 oktober overleed op 74-jarige leeftijd ons clublid Erik De
Smedt. Erik was de echtgenoot van ons clublid Annie Aerts.
Wij betuigen aan Annie en de familie ons oprecht medeleven en
wensen hen veel kracht en sterkte toe.

Clubinfo - Clubwinkel
Lidgeld :
- Eerste actief gezinslid :
€ 17,00
- Tweede actief lid :
€ 13,00
- Per bijkomend gezinslid:
€ 11,00
- Steunend lidmaatschap:
€ 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): € 10,00
- Badhanddoek (groot): € 15,00
- Lendentasje (klein) : € 5,00
- Halsdoekje+riempje : € 7,50 *
- Clubpetje :
€ 10,00
- Club longdrinkglas:
€ 2,50
- EHBO-kit:
€ 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).

zaterdag 21 december 2019
STEKENE
6 - 9 - 12 - 15 km
(van 15u tot 20u)

KERSTSTALLENTOCHT
Wandelclub De Smokkelaars Stekene en enkele wijkcomités zorgen
voor een unieke kerstwandeling.
De prachtige kerststallen van de wijk Kiekenhaag, de sfeervolle
verlichting van de markt, de gezellige sfeer in verschillende wijken en
de kerstmuziek op de startplaats zorgen voor de nodige kerststemming.
DE SMOKKELAARS STEKENE WSVL 3149
start:
afstanden:
inschrijving:
deelname:
openbaar
vervoer:

Broederschool Stekene
Nieuwstraat17, 9190 Stekene - centrum
6 - 9 - 12 en 15 km
tussen 15u en 20u
€ 2,00 / leden federatie: € 0,50 korting
Kinderen < 12 jaar: gratis
De Lijn: ritnr. 41, 43 Sint-Niklaas - Stekene
(halte op 300m van de startplaats)

www.desmokkelaars.be
info@desmokkelaars.be
0474/74 55 85

