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Voorwoord
Hopelijk gaat het met elk van jullie
goed? Geen evidente vraag gezien de
bizarre tijd die we meemaakten en
waar we nog in verkeren. Het antwoord:
het gaat goed met me, is trouwens ook niet evident want er zijn
nu eenmaal onder onze clubleden mensen die ziek zijn – soms
ernstig en niet altijd het gevolg van het virus dat onder ons
huist. Ik wens jullie allen alvast het allerbeste toe, vanuit mijn
eigen bubbel!
Vijfmaal in het jaar wordt er op deze plaats het ‘woordje’ van
de voorzitter verwacht. Indachtig dit een jarenlange traditie is
wil ik hiermee absoluut niet breken. Integendeel, ik ben van
nature nogal behoudsgezind. Maar ik beken dat het me telkens
enig zoekwerk naar inspiratie kost om jullie als voorzitter, en
dan nog wel op een van de eerste pagina’s van dit clubblad, van
woord te dienen.
Echter deze keer lukt het me wonderwel moeiteloos om deze
pagina te vullen. Want tijdens de voorbije Boudelotochten op
1 maart, de laatste clubactiviteit die we op een ‘normale
manier’ organiseerden, raakte ik aan de praat met een
vrouwelijke dertiger – dochter van twee van onze clubleden. Vijf
vriendinnen, allemaal hadden ze ongeveer dezelfde leeftijd,
vergezelden haar. Ze kenden elkaar al jaren en sommige van
hen hadden man en kinderen. Maar toch waren ze daar alleen –
vrouwen onder elkaar. Bleek dat dit een bewuste keuze was.
Doel: Ontspannen omgaan met elkaar – zonder prestatiedruk en
liefst in de natuur op een tempo dat voor iedereen schikt en
met in het achterhoofd dat bewegen goed is voor lijf en leden.
En dan is wandelen natuurlijk het ideale middel om dit te
bereiken.

Nog verder tijdens onze babbel kwam een recent verschenen
artikel in een Vlaamse zakenkrant ter
sprake. Het droeg de titel ‘Is
wandelen het nieuwe yoga?’ en de
eerste alinea ging als volgt: Beter
slapen, afslanken, tot rust komen en
uw humeur opkrikken? Het
wondermiddel bestaat. Het heet wandelen, en is nu al dé hype
van 2020(*).
Deze zes dertigers hadden het dus al eerder begrepen, samen
met nog 1750 anderen tijdens onze Boudelotochten.
Wandelen stond trouwens bovenaan het lijstje van
aanbevelingen van de overheid tijdens de voorbije maanden,
weliswaar gereduceerd en onder voorwaarden. En het zijn juist
die voorwaarden die ons nu parten spelen om ons
clubprogramma op een normale manier voor dit jaar verder af
te werken. Meer hierover in dit smokkelaartje.
Geert Creve
Jullie voorzitter.
*Bron: https://www.tijd.be/sabato/reizen/is-wandelen-hetnieuwe-yoga/10205506.html

Komende activiteiten:
Organisaties Wandelsport Vlaanderen
Alle organisaties onder de koepel van Wandelsport Vlaanderen
zijn tot en met 31 juli 2020 geannuleerd. Dit betekent dat u tot
die datum niet kan deelnemen aan georganiseerde wandelingen.
Tot 31 augustus zijn alle massaevenementen eveneens
uitgesloten, ook dit kan nog verdere gevolgen hebben voor het
georganiseerd wandelen.
Raadpleeg regelmatig de website van Wandelsport Vlaanderen.
https://www.wandelsportvlaanderen.be of onze clubwebsite:
www.desmokkelaars.be

Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze
gezondheid maar ook ons geestelijk en sociaal welzijn. Daarom
hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook op
aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven
om zich sportief uit te leven. Dat proces is nu aan de gang. We
hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken
geleden. Maar gezien de huidige maatregelen, genomen door de
overheid in de strijd tegen Covid 19, is het quasi onmogelijk om
op een reguliere manier onze eerstkomende activiteiten te
organiseren. Daarom hebben we binnen het bestuur besloten om
onze activiteiten tot en met 01 november 2020 alternatief te
organiseren. Onze culturele uitstap en het danketentje helpers
worden geannuleerd.
Na deze periode herbekijken we de toestand.
Graag bieden we het volgende alternatieve
programma aan:
Uitgepijlde clubwandelingen:
Als club bieden we de mogelijkheid om een uitgepijlde
wandeling te volgen. We organiseren dit als wandeltraining. U
kan deze wandeling al dan niet individueel af stappen. U
bepaalt zelf uw tijdstip. We organiseren twee periodes in de
zomer met twee verschillende startlocaties. Zorg zelf voor uw
bevoorrading. Wij staan enkel in voor het afpijlen. Als
ondersteuning kan u kaartjes van deze wandeling downloaden
op onze website.
Wandeling 1:
Startlocatie: Kerk van Klein-Sinaai. Periode: 11/07/2020 tot
19/07/2020. Afstanden: 7 en 12km
Wandeling 2:
Startlocatie: Kerk van Kemzeke. Periode: 01/08/2020 tot
09/09/08/2020 Afstanden: 6 en 12km
18deGrenstochten 22/08/2020
We bieden de mogelijkheid om op 22/08/2020 een uitgepijld

parcours te volgen. We staan niet in voor catering of rustpost.
Aan de startplaats is er een afvaardiging van het bestuur. U
wandelt individueel of u kan afspreken met andere clubleden.
Respecteer steeds de geldende maatregelen.
Startlocatie: OC Koningshei, Koewacht 19-9190 Stekene, Starten
tussen 10 en 14Hr. Afstanden 6 en 12km.
Deze wandeling is vanaf 23/08 tot 30/08/2020 eveneens
beschikbaar voor alle aangesloten leden van Wandelsport
Vlaanderen.
Op en af 20/09/2020
Traditioneel trekken we er elk jaar op uit voor een
groepswandeling met juist dat ‘tikkeltje meer op en af’.
Geschikt als je beschikt over een conditie die ‘op en afwandelen’ toelaat. Dit jaar is deze editie weliswaar aangepast.
We reizen op 20/09/20 met de trein naar Groenendaal. We
wandelen in groep over een afstand van ongeveer 22km op een
heuvelend parcours en deels door het Zoniënwoud op GR-paden
naar het station van Halle. Mogelijk komen we onderweg een
cafeetje tegen. Na de wandeling nemen
we de trein huiswaarts. Opgelet:
Mondmasker verplicht op openbaar
vervoer
Praktisch: Afspraak 20 september om
08u30 (de trein vertrekt om 08u41) in de vertrekhal van station
Sint-Niklaas. Terug in Sint-Niklaas om 19u000. Vergeet je
picknick niet. Kledij en wandelschoeisel aangepast aan de
weersomstandigheden. Kostprijs: leden € 12 /+65 jaar en 12jaar € 6, maximum te betalen per gezin € 30. Niet-leden
kunnen niet mee. Inbegrepen: Treinreis heen en weer en een
topwandeling.
Inschrijving vóór 10-09-2020, 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
2020‟ en voor wie je inschrijft.

Je inschrijving is pas definitief na aanmelding en overschrijving
op rekening BE88 4186 0321 3141, BIC:KREDBEBB
Aantal deelnemers beperkt tot 35 !!!
GEWOON INSCHRIJVEN EN MEEWANDELEN, SIMPEL!
35ste Helletochten 27/09/2020
Exclusief voor onze leden pijlen we op zondag 27-09-2020 een
wandeling uit. Starten doe je aan het ‘t Helleken(het Helleken
blijft gesloten), Preekekeplein - Stekene tussen 10 en 14Hr.
Afstanden 6 -12 -17 km. Voorzie in uw eigen bevoorrading.
Onderweg wordt u een kleine club-versnapering aangeboden.
Hiervoor vragen we wel om uw deelname op voorhand te
melden voor 25/09 op wandeltraining@desmokkelaars.be of via
0032 474 74 55 85 (tussen 18 en 20Hr). Vermeld voor wie je
inschrijft(niet aangemeld = geen versnapering).
Tussen 28-09 en 04-10 blijven de pijlen hangen en is deze
wandeling ook beschikbaar voor alle aangesloten leden van
Wandelsport Vlaanderen.
Treinreis 18/10/2020.
In ons clubprogramma was op deze datum de busreis naar SintPieters-Woluwe voorzien. Gezien de gevolgen van de coronacrisis bieden we u graag een clubalternatief aan.
We reizen in groep met de trein naar het station van Aarschot.
Daar vinden we snel het wandelknooppuntennetwerk. Wij doen
jullie graag een aantal suggesties, zodat je kan kiezen uit 12-1519km. Elke afstand komt voorbij een of meerdere locaties met
horeca. Uiteindelijk kom je opnieuw aan het station van
Aarschot, daar is horeca op korte afstand. Bedoeling is dat we
op het einde van de dag samen huiswaarts keren. Doch wens je
een vroegere trein te nemen, dan kan dit uiteraard ook.
Praktisch: Afspraak 18 oktober om 08u50 in de vertrekhal van
station Sint-Niklaas (de trein vertrekt om 09u00. Terug in SintNiklaas om 17u00.

Vergeet je picknick niet. Kledij en wandelschoeisel aangepast
aan de weersomstandigheden. Kostprijs: leden € 7 /senioren en
-12jaar € 5, maximum te betalen per gezin € 19. Niet-leden
kunnen niet mee. Inbegrepen: Treinreis heen en weer en een
topwandeling. Opgelet: Mondmasker
verplicht op het openbaar vervoer.
Inschrijving: vóór 12-10-2020, bij voorkeur via
Busreis@desmokkelaars.be of via 0032 474 74
55 85 (tussen 18 en 20Hr). Vermeld bij je inschrijving en
betaling „Treinreis 18-10-2020‟ en voor wie je inschrijft. Je
inschrijving is pas definitief na aanmelding en overschrijving op
rekening BE88 4186 0321 3141, BIC:KREDBEBB
Aantal deelnemers beperkt tot 40 !!!
GEWOON INSCHRIJVEN EN MEEWANDELEN, SIMPEL!
Wandeltraining 24-10-2020.
Zaterdag 24-10-2020 stond in ons clubprogramma aangevinkt om
ons danketentje te organiseren. Ook dit kan niet doorgaan. Maar
we willen de band met onze clubleden toch heel even nauw
aanhalen. Daarom organiseren we op deze dag een zogenaamde
wandeltraining. We maken in groep en onder begeleiding van
enkele bestuursleden een clubwandeling.
Praktisch: We starten aan de sporthal van Stekene om 09u00 en
om 09u30. We voorzien telkens twee afstanden 8 en 16 km. Dit
alles om de maatregelen tegen COVID 19 te kunnen respecteren.
Inschrijven is verplicht vóór 20-10-2020 en kan via
wandeltraining@desmokkelaars.be of via 0032 474 74 55 85
(tussen 18 en 20Hr). Vermeld voor wie je inschrijft en welk
vertrekuur je voorkeur draagt.
Aantal deelnemers beperkt tot 50 om 09u00 en 50 om 09u30 !!!
GEWOON INSCHRIJVEN EN MEEWANDELEN, SIMPEL!

Voorbije activiteiten:
33steBoudelotochten 01/03/2020.
Het lijkt al lang geleden. Maar tijdens de maand februari kregen
we in België en Nederland enkele malen een serieus windveld,
zeg maar storm over ons heen.
Telkens tijdens het weekend hadden we dan af te rekenen met
veel wind en regen. Geen ideaal wandelweer dus. Ook voor
zondag 1 maart, de dag van onze Boudelotochten, zag het er in
de beginne niet echt goed uit maar de weersvoorspellingen
werden bijgesteld en uiteindelijk viel het weermodel in de
juiste plooi. Bijgevolg mochten we 1753 deelnemers optekenen
voor deze organisatie. Bijna 130 clubleden vonden de weg naar
Klein-Sinaai om te wandelen, daarnaast waren nog eens meer
dan 50 smokkelaars vrijwillig actief bezig met de noodzakelijke
hulp om alles in goede banen te leiden. Maanden op voorhand
werd het parcours uitgetekend en eens dit alles op papier stond
konden we binnen de bestuursploeg aan de slag om verdere
plannen uit te werken en reservaties te doen. Bijgevolg genoten
alle deelnemers van een uitstekende wandeldag. Zowel het
parcours als de goede service in al zijn facetten – met de
glimlach gebracht, kregen de welverdiende lof. Dikke pluim en
heel veel dank aan hen die meewerkten om dit alles te
realiseren. Onze eigen organisaties blijven nu eenmaal een
noodzakelijk bron van inkomsten om onze clubwerking in stand
te houden.
Busreis Kanne 29/03/2020
Geannuleerd.
18de Linietocht 16/04/2020
Geannuleerd.
Weekend Ronse 1 tem 3 mei 2020
Geannuleerd.
38ste Smokkeltochten/memeorial Leo Martens en 22ste 50 km
van Stekene 31/05/2020
Geannuleerd.

Wandelsport Vlaanderen: verzekering.
Als lid van onze wandelclub bent u goed verzekerd bij een
ongeval tijdens uw wandeling.
We zetten het graag even op een rij.
De sportverzekering onderschreven door Wandelsport
Vlaanderen vzw bij ARENA bestaat uit 3 luiken:
➢ Lichamelijke Ongevallen: polis nr. 1.120.864
➢ Burgerlijke Aansprakelijkheid: polis nr. 1.120.865
➢ Rechtsbijstand: polis nr. 1.120.865/1
Wat is een ongeval?
Onder ‘ongeval’ wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan
de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het
slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.
Onwel worden is bijvoorbeeld geen ongeval.
Opmerking! Voor leden van Wandelsport Vlaanderen vzw wordt
ook hartfalen als ongeval beschouwd.
Wanneer is men verzekerd?
 Zowel leden als niet-leden zijn verzekerd tijdens de
wandeltocht georganiseerd door een Wandelsport Vlaanderenclub. De leden van Wandelsport Vlaanderen vzw zijn eveneens
verzekerd bij deelname aan een georganiseerde wandeltocht
van FFBMP en VGDS.
 Opgelet! Zodra men zich op een georganiseerd
wandelparcours begeeft, is het belangrijk de inschrijfkaart of
betaalbewijs goed bij te houden. Bij gebeurlijk ongeval is de
inschrijfkaart/betaalbewijs vereist en ben je namelijk
verzekerd binnen de polis.
 Leden van een club van Wandelsport Vlaanderen vzw en de
federatieleden zijn verzekerd op weg naar en van de
wandeltocht. Niet-leden genieten dus niet van de verzekering
op weg naar en van de wandeltocht.
 De waarborg ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ is geldig tijdens
de verzekerde activiteiten en tijdens de verplaatsingen die in
het kader daarvan worden gedaan (niet de weg naar en van
huis).

 Leden zijn ook tijdens de individuele wandelsportbeoefening
verzekerd: bij een ongeval tijdens de individuele
wandelsportsportbeoefening vraagt het slachtoffer zijn/haar
eigen club om een ongevalsaangifte op te maken.
 Niet-leden zijn niet verzekerd bij deelname aan een BBQ, een
ledenfeest, een occasionele fietstocht,… Medewerkers aan
dergelijke activiteiten zijn daarentegen wel verzekerd op die
activiteiten.
Bron:
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubinfo/9034/onze
-verzekering
Spaaractie voor de rugzak of de poncho
Het Bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw (= de
nieuwe benaming voor de raad van bestuur) heeft beslist om de
periode voor de spaaractie voor de rugzak of de poncho
(voorlopig) te verlengen tot eind april 2021. De afhaalpunten
zullen gecommuniceerd worden zodra er daar zicht op is.
Nieuwe naam
De Duitstalige Wandelsportfederatie is gewijzigd van naam.
Spreek niet meer over VGDS maar over WSVO. Dit staat voor
Wandersportverband Ostbelgien. Ook hun website kreeg een
nieuwe naam: www.wsvo-ostbelgien.be .
Clubblad
Het volgende Smokkelaartje verschijnt in oktober 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 in kleur ontvangt. Steeds meer leden maken hiervan
gebruik en helpen zodoende de stijgende portkosten te
beheersen.
Familiaal
Geen binnengekomen berichten.

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
€ 27,00 - Badhanddoek (klein): € 10,00
- Sweater:
€ 20,00 - Badhanddoek (groot): € 15,00
- Polo :
€ 12,00 - Lendentasje (klein) : € 5,00
- T-shirt :
€ 10,00 - Halsdoekje+riempje : € 7,50 *
- Fluo-vestje :
€ 10,00 - Clubpetje :
€ 10,00
- Clubparaplu:
€ 15,00 - Club longdrinkglas:
€ 2,50
- Clubsjaal:
€ 10,00 - EHBO-kit:
€ 10,00
- Muts:
€ 10,00 Artikelen waar een *
- Clubsjaal+Muts: € 15,00 achter staat, gaan uit
- Drinkbus:
€ 10,00 de collectie.
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).

