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Penningmeester: 

Danny Van der Linden 

Regentiestraat 38, 9190 Stekene 

03/779.63.59  
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Bestuursleden: 
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Anita Colman (kledijwinkel).  

Huikstraat 33, 9190 Stekene  
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oktober 2020 

Voorwoord 

Doen alsof COVID 19 niet bestaat is geen optie. Er van weglopen 

al evenmin. We moeten „Er mee leren omgaan‟ wordt 

verkondigd in de media. Allemaal goed en wel. Maar 

ondertussen zijn er in België alleen al bijna tienduizend mensen 

overleden en een veelvoud van dit getal werd of is ziek al dan 

niet ernstig, van dit hardnekkig beestje. Gelukkig liggen de 

getallen in Nederland iets lager. Excuseer me voor het gebruik 

van „getallen‟, want ik weet: elk getal is een mens. 

En het zijn juist die cijfers die ons ertoe 

dwingen om als club nog steeds in „ons kot‟ 

te blijven. We waren deze uitdrukking, die in 

het begin van het jaar een hoge score haalde, 

bijna vergeten. Maar telkens als wij, en dan 

bedoel ik het clubbestuur, de ambitie hebben 

om een clubwerking aan jullie aan te reiken, ook al is het zelfs 

maar mondjesmaat, botsen we op limieten. Limieten die de 

overheid ons oplegt en die we zelf ook voor ogen houden. Grote 

groepen mensen samenbrengen is volledig uit den boze, tenzij 

je dit zou doen onder strenge maatregelen die in de 

amateursfeer bijna niet uitvoerbaar zijn. En terecht! Maar dan 

ben je als clubbestuur quasi aan handen en voeten gebonden. 

Zeker als je gewend bent om tijdens wandelorganisaties soms 

meer dan 2000 mensen te ontvangen of dat je (af en toe) op 

busreis trekt met een dubbeldekbus of dat je een inwandeling 

organiseert waar de helft van onze 450-koppige ledenbestand 

graag aanwezig is.  

Zullen we ons dan voorlopig maar houden aan plan B? Waarbij 

we de band met onze leden proberen aan te houden, door af en 

toe een activiteit of een wandeling Coronaveilig te organiseren. 

We hebben dit uitgetest en we kregen positieve reacties.  

Dus ja, we houden het voorlopig bij dit plan, uit noodzaak maar 

met tegenzin. Dit alles in de stille hoop dat we (snel) opnieuw 



aan de slag kunnen gaan. Lees onze plannen voor komende 

maanden in dit Smokkelaartje. 

En ondertussen een warme oproep aan elk van jullie: Blijf 

gezond, blijf wandelen, blijf Smokkelaar! 

Hartelijke groeten, 

Jullie voorzitter. 

 

Afscheid bestuurslid Piet Andriessen 

Midden september, tijdens een van de 

bestuursvergaderingen namen we 

afscheid van Piet Andriessen als 

bestuurslid. Tijdens een kort 

afscheidsmoment werden de 

verdiensten van Piet even in de verf 

gezet. Piet kende een gesplitste 

bestuursperiode, enkele jaren geleden nam hij al eens afscheid 

van het bestuur maar na een periode aan het zeetje besloot Piet 

om toch terug aan de slag te gaan. Zijn verantwoordelijkheid lag 

vooral bij alles wat met de busreizen te maken had: Het 

bijhouden van de inschrijvingen, het contact met de 

busmaatschappij en de organiserende clubs. Dikwijls was het 

voor hem puzzelen om zoveel mogelijk smokkelaars een plaatsje 

te geven in de bus. Ook het digitaal inschrijven tijdens onze 

wandelorganisaties was een kolfje naar zijn hand. Samen met 

Tilly, zijn vrouw waren zij hiervoor verantwoordelijk. De 

kinderziekten van het systeem kregen geen kans in hun handen! 

En last but notleast: we hebben meermaals kunnen genieten van 

de jaarlijkse culturele uitstappen die door Piet en Tilly werden 

uitgedokterd. Ze maakten er letterlijk en figuurlijk een feest 

van. Dat iedereen meer dan tevreden was hebben we 

meermaals nadien mogen noteren in het verslag. 

Een dankjewel was daarom zeker op zijn plaats, een gepast 

geschenkje en een tuil bloemen mocht niet ontbreken. 

 



Voorbije activiteiten. 

 

Uitgepijlde wandelingen (juli, augustus en september) 

Uit noodzaak waren onze clubactiviteiten omgevormd tot 

coronaveilige alternatieven. Toch zaten we niet stil. In de 

periode juli-augustus-september kon je als clublid viermaal 

gedurende één week op stap op uitgepijlde clubwandelingen in 

de eigen gemeente Stekene.  

Tussen 11 en 19 juli kon er gewandeld worden vanaf de kerk van 

Klein-Sinaai. Een lus van 7 of 12 km bracht je door het Wullebos, 

wijk Polken en Berg.  

Daarna was het beurt aan 

Kemzeke. Tussen 1 augustus en 9 

augustus had de parcoursmeester 

van dienst ook nu weer twee 

mooie lussen uitgetekend. Hier en 

daar werden nieuwe paadjes 

ontdekt en we staken zelfs even 

de gemeentegrens met Sint-Gillis-

Waas over.  

Tussen 22 augustus en 30 augustus kon er gewandeld worden in 

Koewacht, startlocatie was OC Koningshei. Op 22 augustus, de 

dag van onze Grenstochten, kwamen heel wat Smokkelaars 

opdagen voor een babbeltje met het bestuur. We kregen ook 

hier lof over de wandelingen maar de onderlinge gezellige 

babbel werd ook zeer gesmaakt.  

Een zestigtal Smokkelaars hadden op voorhand aangemeld om 

deel te nemen aan de coronaveilige Helletochten(editie 2020). 

Want op zondag 27 september kon je 6 - 12 of 17 km stappen 

vanuit de Hellestraat. Onderweg werd aan een „wagenrust‟ een 

versnapering aangeboden. Het quasi voltallige bestuur was 

aanwezig. Zowel de wandeling door de omliggende natuur, de 

traktatie en de onderlinge gesprekjes werden meer dan 

gesmaakt. Ook hier bleven de pijlen gedurende een week 

hangen voor het „grote publiek‟. 



Vier fijne clubactiviteiten waar we regelmatig welgemeende 

positieve reacties op kregen. 

 

Op en af 2020. Treinreis Merchtem op 20 september 2020. 

Een uitstap maken onder coronamaatregelen is niet evident, zo 

is gebleken. 

De klassieke'op en af' busreis werd daarom vervangen door een 

treinreis.Spoorwegwerkzaamheden verstoorden de tocht naar  

Groenendaal zodat we last minute de bestemming moesten 

veranderen. Het werd een treintocht naar Merchtem. Wandelen 

in de groene rand van Brussel, van station Merchtem naar 

station Asse. 

Wegens stijgende coronacijfers haakten nog enkele deelnemers 

af waardoor we uiteindelijk met 16 Smokkelaars de reis hebben 

aangevat. 

Aangekomen in het station van 

Merchtem kwamen we, onder 

deskundige leiding van voorzitter 

Geert, al snel aan de Molenbeek, 

die we voor een 5tal km volgden 

tot Mollem waar we een eerste 

terrasje aandeden. Het 

drankje,aangeboden door de club, smaakte! 

Verder maar weer, richting Mazenzele. Via GR 128, die in 

Vlaanderen van Kemmel naar Voeren loopt, langs kleine en grote 

paadjes in een licht golvend landschap. 

Estaminet“den Bruinen” in Mazenzele had zijn terras al klaar 

voor onze groep. Daar aten we onze meegebrachte picknick 

onder het genot van een drankje, weerom aangeboden door de 

club. 

Na de lunch, ongeveer halverwege onze tocht, vervolgden we 

onze weg door het Kravaalbos waar we de wit-rode streepjes 

van de GR128 inruilden voor de geel-rode streepjes van de 

streek-GR“Groene Gordel”. 

 



Het golvende parcours werd gaandeweg iets lastiger dus de rust 

op 5 km van Asse was welgekomen. 

De laatste kilometers wogen het zwaarst, iets meer op dan af. 

Iedereen was blij toen we omstreeks vier uur het station van 

Asse in zicht kregen. De prachtige 22 km zaten erop! 

 

De groep was klein maar de sfeer was goed en het parcours 

geweldig. Maar vooral, het deed zoveel deugd om elkaar weer 

eens 'echt' te ontmoeten en volop bij te kletsen. 

 

Komende activiteiten. 

 

Organisaties Wandelsport Vlaanderen. 

Vanaf begin oktober is er een heel voorzichtige heropstart van 

het georganiseerd wandelen. Een klein aantal wandelclubs 

onder de koepel van Wandelsport Vlaanderen wagen zich om 

een wandelorganisatie aan te bieden. Weliswaar heel beperkt en 

onder heel strikte voorwaarden. 

Daarnaast zijn er nog steeds een aantal wandelclubs die 

permante covid-wandelingen aanbieden. Alle informatie 

hieromtrent kan je vinden via 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/ 

 

Clubprogramma november - december 2020 

Nog tot het einde van het jaar zien we ons 

genoodzaakt om ons clubprogramma serieus 

aan te passen. 

We schrappen de geplande busreis naar 

Doornik van 12 december en de Kerststallentocht wordt beperkt 

tot een uitgepijlde tocht (zie verder in Smokkelaartje). 

 

 

 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/


Wandeltraining 24 oktober 2020. 

Zaterdag 24 oktober 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 rond COVID-19 te kunnen respecteren. 

Inschrijven is verplicht vóór 20 oktober en 

kan via wandeltraining@desmokkelaars.be of 

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

Vermeld voor wie je inschrijft, je gekozen 

afstand en welk vertrekuur je voorkeur 

draagt. 

Aantal deelnemers beperkt tot 50 om 09u00 en 50 om 09u30 !!! 

 

Alternatieve uitgepijlde clubwandeling van zaterdag 7 

november tot en met zondag 15 november. 

Afstanden 7 en 13 km. Vertrek aan Het Zomerhuis in Stekene, 

adres: Brugstraat 33, Stekene. Op zaterdag 7 november zal er 

tussen 10u en 13u een afvaardiging van het bestuur aanwezig 

zijn aan de startlocatie. De pijlen blijven hangen tot en met 

zondag 15 november. Deze wandeling is ook beschikbaar voor 

alle aangesloten leden van Wandelsport Vlaanderen. 

 

Kerststallentocht 19 december 2020. 

Traditioneel organiseren we op het einde van het jaar onze 

Kerstallentocht waarbij we onderweg kunnen genieten van de 

kerstversiering en -sfeer in het centrum van Stekene, de 

omliggende straten en de wijk Kiekenhaag.  
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Heel veel kerststalletjes zijn opgesteld en de lampjes brengen 

extra sfeer.  

Ook dit jaar tekenen we present op zaterdag 19 december, 

weliswaar sterk aangepast om het coronaveilig te houden. Je 

kan je de uitgepijlde tocht (6 of 9 km) stappen vanaf de 

Broederschool, Nieuwstraat 17 in Stekene. 

Tussen 13u30 en 17u30 zal een afvaardiging van het bestuur 

aanwezig zijn in de Broederschool.Dit is tevens het moment om 

de hernieuwingsbrief voor uw lidmaatschap 2021, het 

terugbetalingsformulier ziekenfonds en uw eventueel bestelde 

Walking in Belgium af te halen.Let wel, wij voorzien geen 

catering op de startlocatie. 

Vanaf zondag 20/12 tot en met zondag 27/12 is deze 

uitgepijldewandeling ook beschikbaar voor alle aangesloten 

leden van Wandelsport Vlaanderen. 

 

Hernieuwing lidmaatschap 2021. 

Het lidgeld blijft zoals de voorbije jaren onveranderd. 

Eerste actief gezinslid €17, tweede actief gezinslid €13, per 

bijkomend gezinslid €11.  

Inbegrepen in het lidmaatschap 2021:  

-   Bij voorlegging van je lidkaart geniet je op iedere officieel 

erkende wandelorganisatie een korting van minstens € 0,40 op 

de inschrijvingsprijs. 

-   Een gevarieerd wandelaanbod gedurende het ganse jaar. 

-   Een aanvullende verzekering lichamelijke ongevallen en 

burgerlijke aansprakelijkheid. 

-   Per adres een gratis abonnement op het federatietijdschrift 

”Walking Magazine“. 

-   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. 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/wandelmagazine/244/abonneren


 

Uw huidige lidkaart is geldig tot 31 december 2020!!!Vanaf het 

moment dat het lidgeld 2021 is betaald, wordt uw lidmaatschap 

op uw huidige lidkaart automatisch verlengd tot eind 2021.Om 

in 2021 van uw korting op een Wandelsport Vlaanderen 

organisatie te genieten moet uwlidgeld dus betaald zijn voor 1 

januari 2021. 

Daarom vragen we u om het lidgeld zo vlug mogelijk te betalen 

via BE88 4186 0321 3141. 

Vermeld zeker bij de mededeling voor wie het lidgeld bestemd 

is. 

 

Walking in Belgium 2021. 

De “WALKING IN BELGIUM” is ook dit jaar niet meer gratis 

voorzien. 

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

Vlaanderen zijn nog steeds te vinden op 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/ 

Wil je toch nog de “Walking in Belgium” ontvangen, stuur dan 

een mail naar het secretariaat (marleen@desmokkelaars.be) 

voor eind november en betaal €7 op de gekende rekeningBE88 

4186 0321 3141 (met vermelding Walking in Belgium 2021). 

 

Wat met de Wandelboekjes Limited Edition ?   

De lopende actie van Wandelsport Vlaanderen om stempels te 

verzamelen voor een poncho of rugzak zal sowieso verlengd 

worden in 2021. Indien er duidelijkheid is over afhaalpunten dan 

wordt dit via de website van Wandelsport Vlaanderen en 

Walking Magazine gecommuniceerd.  

Alleen op officiële tochten van Wandelsport Vlaanderen met 

betalende inschrijving kan men stempels verzamelen. 
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Mailinglijst 

Regelmatig zenden we een mail naar onze leden om een 

herinnering of extra informatie over een van onze activiteiten 

door te geven. 

Sta jij nog niet in ons mailinglijst en wens jij deze informatie 

ook te ontvangen? Stuur dan een mail naar 

desmokkelaars.stekene@gmail.com 

 

Clubblad 

 

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 

 

Op 1 september overleed op 69-jarige 

leeftijd de heer Frans Angenent.  

Clublid Frans was de echtgenoot van 

clublid Diana Maas. 

Wij betuigen aan de familie ons oprecht 

medeleven en wensen hen veel kracht en 

sterkte toe. 

 

  

 

 

 

mailto:desmokkelaars.stekene@gmail.com
mailto:desmokkelaars.stekene@gmail.com


 

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:  

- Drinkbus:                     

 

€ 10,00 

€ 15,00  

€   5,00 

€   7,50 * 

€ 10,00 

€   2,50  

€ 10,00  

€ 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). 

 


