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0486/70.89.02  
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Secretaris: 
Marleen Van Havermaet  
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marleen@desmokkelaars.be 
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03/707.09.74  
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Bestuursleden: 
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Anita Colman (kledijwinkel).  
Huikstraat 33, 9190 Stekene  
03/779.66.10  
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Anne-Marie de Guytenaer (verzending Smokkelaartje Nederland). 
Ferdinandstraat 20, NL-4571AP Axel  
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Piet Andriessen (Culturele activiteiten, busreizen) 
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Annemie Smet 
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Januari 2020 

 

Voorwoord 

Voilà, het eerste Smokkelaartje van 2020 is een feit: jaargang 

34 nr.1. Dit jaar mag je er in totaal vijf verwachten. Steeds 

boordevol clubinformatie.  

Als clubbestuur hopen we jullie een aangenaam jaarprogramma 

aan te bieden. Jullie tevredenheid kunnen we „meten‟ door de 

graad van jullie opkomst bij elke activiteit. Onze eerste 

clubactiviteiten laten alvast iets positief vermoeden. We 

mochten 150 smokkelaars verwelkomen tijdens onze „opening 

wandeljaar‟ en de inschrijvingen voor de busreis naar 

Opglabbeek liepen meer dan vlot. 

Vorig jaar vierden we uitgebreid ons 35-

jarig clubbestaan en we sloten af met het 

behalen van de trofee „Sportclub van het 

jaar‟ in onze gemeente Stekene. Een 

terechte waardering om gedurende 35 

jaar Stekene op de (wandel)kaart te 

zetten. Onze penningmeester Danny werd 

dan weer gehuldigd als „vrijwilliger in de 

sport‟. Proficiat voor zijn meer dan 30-

jarenlange inzet, eerst als vrijwillige medewerker, nadien als 

clubbestuurder/penningmeester  

Tot slot wens ik jullie allen, mede namens het ganse 

clubbestuur, te danken voor het vertrouwen: Jullie hernieuwing 

van het lidmaatschap of nieuw lidmaatschap is hiervan het 

bewijs. 

Jullie voorzitter 

Geert 

 

 



Financieel verslag 2019: 

2019 was een feestjaar. Onze club bestond 35 jaar en op de 

grote busreis naar Thorn werd dit gevierd met 108 clubleden. 

Voor deze extra viering was er in de begroting € 3.500 extra 

voorzien.  

2019 was, door de minder goede weersomstandigheden op de 

dagen van onze organisaties, een minder jaar wat het aantal 

deelnemers betrof. Zo‟n 1.500 minder wandelaars dan in 2018. 

Dit was duidelijk merkbaar aan de inkomsten. 

Met deze gegevens (meer uitgaven en minder inkomsten) kan je 

al concluderen dat we de mooie winst die we in 2018 konden 

boeken niet zouden evenaren. 

Het boekjaar 2019 werd afgesloten 

met een klein verlies van net geen 

€ 100,00. 

 

Verslag van de secretaris werkjaar 2019: 

In 2019 bestond de club 35 jaar dit 

werd in mei gevierd met de grote 

busreis naar Thorn, verder hadden 

we 5 busreizen(Tongeren, Lesdain, 

De Panne, Godewaerdsvelde, 

Aken),de culturele uitstap (rondvaart 

met lunch in de haven van Antwerpen), de op en af (op de 

taalgrens ten zuiden van Leuven), een treintocht(Willebroek – 

Kontich) en het danketentje voor de helpers. 

Daarnaast waren er onze eigen organisaties: 32
ste

Boudelo-

tochten (1170 deelnemers),17
de

 Linietochten (663 

deelnames),37
ste

 Smokkeltochten/ Memorial Leo Martens, 21
ste

50 

km van Stekene (1921 deelnemers),17
de

 Grenstochten (767 

deelnemers),34
ste

Helletochten (580 deelnemers, een absoluut 

dieptepunt door het slechte weer) en de 18
de

kerststallentocht 

(1088 deelnemers).  



Dat maakt voor 2019 een totaal van 6212 inschrijvingen op onze 

6 wandeltochten, een daling van 1511 wandelaars ten opzichte 

van 2018. 

De nachtwandeling in het kader van de sportdag in de 

Broederschool werd op 26 september georganiseerd. 65 kinderen 

en 6 leerkrachten stapten 30à35km. Onze club staat in voor 

deze organisatie. 

Nieuw bestuurslid: 

Annemie Smet is sinds begin 2020 onze 

bestuursploeg komen vervoegen. In de eerste 

plaats zal ze enkele maanden meedraaien 

binnen onze bestuurswerking met de 

bedoeling om op termijn enkele specifieke 

taken op zich te nemen. Met haar toetreding wordt het 

genderevenwicht nog versterkt. 

We wensen haar alvast veel succes en een aangename 

samenwerking toe! 

Komende activiteiten:  

 

33
ste

Boudelotocht 1 maart 2020: 

Op zondag 1 Maart 2020 organiseren we als club voor de 33
ste

 

keer de “Boudelotochten” en tevens onze eerste echte 

organisatie van het jaar. Hopelijk zijn de weersverwachtingen 

ons wat beter gezind dan vorig jaar. 

Het ontmoetingscentrum “Boudelo”, Kasteelstraat 23 te Klein-

Sinaai is voor deze tocht de gebruikelijke startplaats. De 

keuzeafstanden zijn 6km, 12km, 17km, 23km en 30 km alsook 

een aangepast parcours voor rolstoelgebruikers, met rustposten 

in “Meulevijvers” en “Zwaanaarde”.   

Afhankelijk van de gekozen afstand stap je door de Polken,  

langs de Moervaart, Bosgebied de Baggaert, Het Wullebos, naar 

de Kruiskapel en langsheen de Stekense Vaart.  

 



Dus zoals je opmerkt genoeg keuze met natuur à volonté.  

Wij durven gerust stellen dat het parcours, 

evenals voorgaande jaren een aanrader is. 

Voor de mensen, die op de dag zelf willen 

helpen maar ook graag de “Boudelotochten” 

willen stappen, bestaat er de mogelijkheid om 

op zaterdag 15 februari deze tocht van 30 km in groep voorafte 

wandelen en is er ook een mogelijkheid om de 12km te stappen. 

Vertrek van de 30km is om 08.00 uur en voor de 12km om 

09.00 uur, beiden vertrekken vanaf het 

“Boudelocentrum” te Klein-Sinaai. 

Liefhebbers voor de 30km kunnen zich 

aanmelden bij bestuurslid Peter en voor 

de 12km bij Bestuurslid Anita. Met de 

deelnemers worden er nog verdere afspraken gemaakt. 

Mogen we jou verwachten als wandelaar of helper ? Stilletjes 

rekenen we erop. 

 

Busreis Kanne 29 maart 2020: 

Op zondag 29 maart organiseren de Tongerse 

wandelvrienden (WSVL 2052) de wandeltocht 

“Parel van de Jekervallei”. 

We wandelen door de groene long nabij 

Maastricht met tal van bezienswaardigheden. 

Heuvelachtig parkoers met vergezichten zoals kasteel 

Neercanne, Maastricht en het Jekerdal.  

De tocht eindigt via het fort Eben-Emael, gebouwd tussen 1932 

en 1935. Het was één van de grootste en sterkste fortificaties 

van Europa en werd als oninneembaar beschouwd. Het doel van 

het fort was om de bruggen over de Maas en het Albertkanaal in 

de regio van Visé, Maastricht en Lanaken af te schermen en te 

voorkomen dat een Duits invasieleger het Belgische binnenland 

zou kunnen binnendringen. 

Afstanden: 4 – 6 – 8 -12 – 16 en 21 km 



Praktisch: De bus vertrekt in Stekene op de markt om 8 uur, we 

zijn terug thuis rond 17:30 uur. Inschrijven voor 22-03-2020 via 

busreis@desmokkelaars.be of 0032 474 74 55 85 (tussen 18 en 20 

uur). Vermeld bij je inschrijving: "Busreis Kanne" 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 (niet leden € 12,00), -12jaar € 4,00, 

maximum te betalen per gezin (op hetzelfde adres) € 20,00  

18
de

 Linietocht 16 april 2020: 

Op donderdag 16 april 2020 organiseren we voor de 18
de

 keer 

onze “Linietocht”. Ook dit jaar vertrekken we vanuit „t Helleken 

voor een tocht met keuzeafstanden van 6km tot 20km met op 

alle afstanden bos en natuur verzekerd via bosdreven, paden en 

graslanden. 

We wandelen langs De Linie, door het Stropersbos, De Bekaf en 

de Clingse bossen. Met hier en daar een flirt met de grens van 

Zeeuws-Vlaanderen. 

De Organisatie van deze midweektocht ligt in 

handen van een aantal jong gepensioneerde 

leden van onze club. Wij bedanken hen 

reeds op voorhand. 

Wandelweekend 1, 2 en 3 mei 2020: 

In vorig smokkelaartje kondigden we het wandelweekend 1-2-3 

mei 2020 aan. De inschrijving hiervoor werd afgesloten op 1 

februari. Je bent hiervoor ingeschreven na aanmelding en 

betaling van een voorschot van €50. Later meer over het 

programma. Aan de deelnemers vragen we het saldo te betalen 

vóór 01-04-2020 op rekening BE88 4186 0321 3141, BIC: 

KREDBEBB. 

Totaal kostprijs/persoon: Leden: €140 (meerpersoonskamer), 

€150 (tweepersoonskamer), €160 (singlekamer). Kinderen 

>12jaar: €75. 

  



Data om te noteren: 

01-03-2020:  33
ste

Boudelotochten 

29-03-2020:  Busreis Kanne 

16-04-2020:  18
de

 Linietochten 

1, 2 en 3-05-2020:  Weekend Ronse 

31-05-2020:  38
ste

Smokkeltochten/Memorial Leo Martens  

 / 22
ste

 50km van Stekene 

 

Voorbije activiteiten: 

Danketentje 9 november 2019: 

De opzet van het danketentje is onze ploeg helpers eens goed te 

verwennen.  

Natuurlijk zijn ook alle andere leden welkom op deze activiteit. 

We mochten 119 leden verwelkomen waaronder 57 helpers. 

Allen genoten ze van mossels met frietjes/brood of van kipfilet 

met frietjes waarna er nog gezellig kon nagepraat worden bij 

een drankje. 

Busreis Aken 14 december 2019: 

 

14 december 2019 vertrekt er een 

dubbeldeksbus met Smokkelaars 

richting Aken om een bezoek te 

brengen aan de Kerstmarkt. We zouden 

geen wandelclub zijn als we dit 

gebeuren niet koppelden aan een 

wandeling. Eerst genoten we van koffie 

met gebak in het oergezellige boscafé Hijgend Hert aan de rand 

van de Vijlenerbossen, vlakbij de het drielandenpunt België-

Nederland-Duitsland. Daarna was het tijd om te wandelen: een 

glibberige, maar heel fijne en gesmaakte wandeltocht door het 

bos van 6 of 9 km. Enkelen bleven gezellig in het café bij koffie 

of iets sterkers.  



Na de snel opgediende lunch vertrok de bus richting Aken. Tijd 

om de meer dan drukke Kerstmarkt en het centrum te 

bezoeken.  

Kerstsfeer op zijn Duits die, gezien de 

drukte, een gemengde indruk naliet bij 

de deelnemers. Maar „last but not least‟ 

de bus kon op het geplande tijdstip 

terug naar Stekene vertrekken. Zij die 

er bij waren genoten van deze 

busuitstap. 

Kerststallentocht 21 december 2019: 

Op 21 december 2019, jawel op de kortste dag van het jaar, 

organiseerden we onze jaarlijkse Kerststallentocht. De hoop op 

koud weer en sneeuw hebben we stilletjes laten varen maar het 

was ideaal wandelweer. Bijna 1100 deelnemers mochten we 

noteren. Zowel op de startplaats, onderweg en op de 

controleposten hadden we alles onder controle en verliep alles 

op wieltjes. Want het is geen sinecure om op zo‟n korte 

inschrijfperiode zoveel mensen te ontvangen en te „huisvesten‟. 

Onderweg genoten de wandelaars van de Stekense kerstsfeer en 

op de startplaats was er muziek en de kerstman had lekkers bij 

voor de kleintjes (en minder-kleintjes). Ook nu konden we weer 

rekenen op een ploeg medewerkers 

die er voor zorgde dat alles vlotjes 

verliep. Uiteraard dikke merci voor 

dit engagement. Met deze activiteit 

sloten we ons wandeljaar 2019 af, 

tijd om effe uit te blazen om met 

volle goesting aan 2020 te beginnen. 

Opening wandeljaar: 24 januari 2020: 

Vrijdagavond 24 januari 2020 „openden‟ we ons wandeljaar in 

het OC Boudelo in Klein-Sinaai. 150 smokkelaars gingen in op de 

uitnodiging om met een hapje en een drankje elkaar het beste 

toe te wensen voor het komende jaar.  



Om half zeven vertrok de groepswandeling. Tijdens dit 7,5 km-

lang tochtje was er tijd voor een korte rust in de tuin bij 

bestuurslid Anita en Herman. Het aangeboden borreltje en de 

koffiekoek werden gesmaakt. Bestuurslid Peter tekende het 

parcours uit. Ondertussen werden door enkele vrijwillige 

smokkelaars broodjes belegd, deze gingen vlot van de hand. Ook 

de 25-deelname-trofee kon worden afgehaald: een herbruikbare 

drinkfles met smokkelaarslogo. Een handig hebbedingetje 

waarmee we hopen een klein beetje mee te werken aan het 

verminderen van de plastic-afvalberg. Tijdens deze avond werd 

een klein halfuurtje tijd uitgetrokken voor het formele 

gedeelte: een kort woordje van de voorzitter, een overzicht van 

het werkjaar 2019 door de secretaris en de penningmeester. 

Verder op de avond was er de tombola met tal van kleine 

prijsjes.  

Dank u wel aan hen die zorgden dat alles weer vlot verliep deze 

avond. 

 

Medewerkersbestand: 

Tijdens onze eigen 6 organisaties (Boudelotochten, 

Linietochten, Smokkeltochten, Grenstochten, Helletochten en 

Kerststallentocht) kunnen we rekenen op een schare 

medewerkers – vrijwilligers/clubleden. Daarnaast hebben we 

nog een aantal smokkelaars waar we op kunnen rekenen voor 

extra hulp, de zogenaamde werkgroep. Alles staat netjes in de 

lijst in de bijlage van dit smokkelaartje. Kijk even na of de 

gegevens kloppen, zo niet graag een 

seintje. Elke helpende hand is meer 

dan welkom! Sta je niet op de lijst 

maar wens je toch één- of meermaals 

mee te werken? Stuur een mailtje of 

telefoontje naar ons secretariaat. 

Heel veel dank. 

 

 



Aanmelden busreizen en andere activiteiten: 

Dit jaar gaan we vijfmaal met de bus naar andere organisaties 

bij andere clubs, daarnaast organiseren we in eigen beheer een 

weekend, een culturele activiteit en de zogenaamde Op en Af. 

Elk clublid kan hiervoor inschrijven. 

Je inschrijving hiervoor is pas definitief na 

aanmelding via busreis@desmokkelaars.be  (soms 

gebruiken we een afwijkend mailadres) of via 0032 

474 74 55 85 (tussen 18.00 uur en 20.00 uur) en na betaling van 

de kostprijs op rekening BE88 4186 0321 3141, BIC: KREDBEBB. 

Vermeld steeds voor wie en voor welke activiteit je inschrijft.  

Elke activiteit wordt ruim op tijd aangekondigd in ons clubblad 

dat vijfmaal per jaar verschijnt. We proberen in de mate van 

het mogelijke alle clubleden mee te laten genieten. Wie eerst 

inschrijft maakt het meeste kans om mee te kunnen, soms zien 

we ons genoodzaakt om een reservelijstje op te stellen.  

Tip: Ga je regelmatig mee met de bus? Vraag naar de spaarkaart 

voor een gratis busreis. 

Herinnering lidmaatschap 2020: 

Nog ongeveer 50 leden hebben hun lidgeld nog niet hernieuwd. 

Als zij niet hernieuwen is dit het laatste clubblad dat ze krijgen. 

Aan degenen die toch lid wensen te blijven vragen we om zo 

vlug mogelijk hun lidgeld over te schrijven. 

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 een vergoeding die overeenstemt met het inschrijfgeld 

(€ 1,50). 

 

mailto:busreis@desmokkelaars.be


Huldiging Ereclubleden 2019:  

Op maandag 20 januari 2020 werd Ronny 

Smet op de nieuwjaarsviering van 

Wandelsport Vlaanderen opgenomen in de 

Ereclub. Hij werd gehuldigd voor 80.000 km. 

Dikke Proficiat Ronny!!!!! 

 

25/12-deelnames-trofee 2019: 

Tijdens de opening wandeljaar kwamen heel veel leden reeds 

hun trofee afhalen. Tijdens de Boudelotochten op 1 maart is er 

nog een mogelijkheid om deze af te halen. Meldt u bij de 

secretaris Marleen of aan de inschrijftafel. 

 

25/12-deelnames-trofee 2020:  

Het wandelen bevorderen bij onze 

leden is een van de doelstellingen 

binnen onze clubwerking. Daarom is 

er ook dit jaar weer de „trofee 25 

deelnames‟.Leden die minstens 25 (of 

12 voor de <12 jarigen) tochten 

wandelen in 2020 krijgen een 

verrassing ter waarde van minstens € 

10,00. 

 

Clubblad: 

Het volgende Smokkelaartje verschijnt in 
april 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. 

 

mailto:desmokkelaars.stekene@gmail.com


 
Familiaal: 
 
Op 26 november overleed op 70-jarige leeftijd Diane Van 

Goethem. Diane was de moeder van ons clublid Cindy Philips. 

Wij betuigen aan Cindy en 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:  
- Drinkbus: 

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

 
 
- 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 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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Donder
dag  

16 
april 
2020 
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O 
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O 
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E 

N 
 

1 maart 2020 

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!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO: 0474/74 55 85info@desmokkelaars.be 

 

 

DE SMOKKELAARS STEKENE VZW 
WANDELSPORT VLAANDEREN VZW 3149 

www.desmokkelaars.be 

 
start: Boudelocentrum – Kasteelstraat 23 

Stekene / Klein-Sinaai 

 

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

inschrijving: tussen 8u en 15u 

deelname: € 2,00 

leden federatie: € 1,50 

kinderen <12 gratis 

 

openbaar 

vervoer: 

De Lijn: ritnr. 41 Sint-Niklaas - 

Moerbeke (halte op 400m van de 

startplaats). 

 
  

mailto:Marno@desmokkelaars.be
http://www.desmokkelaars.be/


16 april 2020 
 

18de LINIETOCHTEN 
(wijk Hellestraat) 

6 – 12 – 17 of 20 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 

 0474/74 55 85 

 

http://www.desmokkelaars.be/
mailto:info@desmokkelaars.be

