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Voorwoord
Volhouden is ons als wandelaar niet onbekend. Soms moeten we
eens extra moeite doen om op het einde van een wandeling de
eindmeet te halen. Afstand speelt daarbij geen rol, het kan
afhangen van het moment van de dag. Maar als we dan
„aankomen‟ voelen we ons voldaan omdat we de uitdaging
aangingen en tot op het einde hebben volgehouden.
Wel beste clublid, laten we samen nog effe volhouden. Her en
der is er sprake van het spreekwoordelijke lichtpuntje,
weliswaar nog ver weg. Maar er is hoop.
Als bestuur kijken we vooruit, we hebben een planning ver weg
in ons achterhoofd. Een aantal zaken kunnen we nu nog niet
uitspreken maar wat we wel weten is dat onze eigen
organisaties in 2021 zeker zullen doorgaan. In welke vorm? Dat
zal afhangen van de op dat moment geldende maatregelen
tegen het u wel bekende virus. Daarnaast zullen we ons
programma aanvullen met extra activiteiten. Een daarvan zal de
„inwandeling 2021‟ zijn. Echt trakteren met een glas zal er op
dat moment nog niet inzitten, wel zal u kunnen genieten van
een echte januari-wandeling. Maar eerst is er nog de coronaalternatieve Kersttallentocht 2020.
Uit alles hierboven blijkt dat het meer dan de moeite loont om
ook in 2021 lid te blijven van „onze‟ Wandelclub De Smokkelaars
Stekene VZW. Met deze een heel warme en uitdrukkelijke
oproep aan hen die nog dienen te vernieuwen. Lees er alles over
verder in dit clubblad, meteen het laatste van 2020.
Tot slot wens ik jullie allen het allerbeste en ondanks alles, een
heel fijn eindejaar toe. Heel veel licht, vreugde en moed.
Blijf gezond, blijf wandelen, blijf Smokkelaar!
Jullie voorzitter
Geert

Voorbije activiteiten.
Wandeltraining 24/10/2020
Alles was geregeld, parcours was klaar, planning was gereed, we
hadden de gemeentelijke toestemming, inschrijvingen waren
genoteerd. Kortom we waren er klaar voor om in kleine groepjes
in en rondom Stekene onze eerste
wandeltraining te doen. Maar de situatie
rond Corona verslechterde zodanig dat we
last-minute beslisten om deze activiteit
niet te laten doorgaan. Enkele dagen
nadien kwam er de tweede lockdown. Dus
een terechte beslissing. Jammer maar
helaas.
Alternatieve wandeling van 07/11 tot en met 15/11/2020
Onze parcoursmeesters en de mannen van de pijlen zorgden
weer voor een mooie corona-alternatieve wandelomloop.
Starten kon je aan het volledig vernieuwde Zomerhuis in
Stekene tussen 7 en 15 november. Er was keuze tussen 7 en 13
km. Beide afstanden gingen eerst door de Meersen, meteen
kregen we volop natuur voorgeschoteld. De 7 km splitste even
verder af en keerde terug via de wijk Polken en Huike. De 13km
liet ons eerst genieten van het jaagpad
langs de Stekense Vaart, verderop ging
het door de natuur van de Fondatie van
Boudelo. Op het einde van de wandeling
kwamen we opnieuw aan de vaart om via
rustige wegen naar het Zomerhuis weer
te keren.

Vele Smokkelaars maakten van deze gelegenheid gebruik om
deze wandeling te doen met enkele bekenden-vrienden, dit om
de onderlinge contacten te onderhouden. Ook veel wandelaars
van andere clubs genoten van het mooie parcours. Daarnaast
viel ook bij niet-leden deze wandeling in de smaak. Kortom een
succesvolle mooie clubactiviteit. De mannen van het parcours
mogen trots zijn! Als bestuur blikken we tevreden terug.
Komende activiteiten.
Alternatieve Kerststallentocht van zaterdag 19 december tot
en met zondag 27 december
Ook deze laatste cluborganisatie van het jaar zal aangepast zijn
aan de huidige maatregelen. We voorzien een parcours van 7,
9,11 of 15 km. Onze gekende pijltjes zullen u de weg wijzen
langs de kerstsfeer in het centrum van
Stekene, door de wijken Meersstraat en
Kiekenhaag met hun welbekende
kerstlichtjes en -stalletjes. Om ten volle
te genieten van deze wandeling en de
kerstsfeer start je best bij valavond.
Zorg wel voor reflecterende kledij en/of
zaklamp.
Startplaats is Broederschool, Nieuwstraat 17. De wandeling is
uitgepijld vanaf 19 december tot en met 27 december.
Aandacht: We plannen dat er op zaterdag 19 december een
afvaardiging van het bestuur aanwezig zal zijn aan de
Broederschool tussen 15Hr en 17.30Hr. Dit zou dan een fijn
contactmoment kunnen zijn om de hernieuwingsbrief lidgeld
2021 en het mutualiteitsattest aan jullie te bezorgen. Zij die
een “Walking in Belgium” hebben besteld kunnen deze hier dan
ook afhalen. Dit alles onder de voorwaarde dat de maatregelen
dit toelaten!!!
Kijk vooraf op de website www.desmokkelaars.be of de
afvaardiging effectief aanwezig zal/mag zijn.

Alternatieve inwandeling van zaterdag 23 januari tot en met
zondag 31 januari.
Traditioneel organiseren we in het
begin van het jaar onze
inwandeling, waarbij we bij een
hapje en het heffen van het glas
elkaar het allerbeste toewensen.
Ook deze activiteit kan niet
doorgaan. Jammer!!! 
Maar we laten jullie niet in de kou staan. We voorzien ook hier
een uitgepijlde wandeling van 7, 11 en 16 km. Je kan deze
stappen tussen 23 en 31 januari 2021. Starten doen we aan OC
Koningshei, Koewacht 19, Stekene.
Ook hier voorzien we onder voorbehoud op 23 januari een
afvaardiging van het bestuur tussen 13u en 15u (kijk voor een
last-minute update op onze website www.desmokkelaars.be).
Onze parcoursmeester stippelde het volgend,niet te missen,
parcours uit:
Alle afstanden vertrekken naar het “centrum” van Koewacht om
dan via de Oude Karnemelkstraat de natuur op te zoeken. We
laten de korte afstand genieten van de Pereboom en de
Duivenkeet. Degene die 11 km stappen loodsen we via kleine
wegjes naar de Moerbekepolder en zij die nog wat verder
wensen te stappen sturen we ook
richting Rode Sluis, Grote Kreek,
Papdijk en Pereboomsgat. We
hopen jullie op deze manier een
aangename wandeling aan te
bieden. Hou het veilig & gezond.

Jaarkalender 2021:
 Van zaterdag 23 januari t.e.m. zondag 31 januari 2021
Uitgepijlde parcours te Koewacht
 Zondag 7 maart 2021
34steBoudelotocht
 Donderdag 15 april 2021
18de Linietocht
 Zondag 25 april 2021
Vlaanderen wandelt (lokaal)
 Zondag 23 mei 2021
39ste Smokkeltochten / memorial Leo Martens
22ste 50km van Stekene
Bonustocht
 Donderdag 21 augustus 2021
18de Grenstocht
 Zondag 26 september 2021
35ste Helletochten
 Zaterdag 23 oktober 2021
Danketentje
 Zaterdag 18 december 2021
19de Kerststallentocht
 Busreizen, culturele activiteit, “op en af” en treintochten
worden later meegedeeld.
Organisaties Wandelsport Vlaanderen.
De huidige coronamaatregelen verbieden het inrichten van
georganiseerde wandelingen tot 15 januari 2021. Daarom
worden op www.walkinginbelgium.be alle tochten tot die datum
op geannuleerd geplaatst. Voor de periode erna wachten we op
nieuwe richtlijnen, wellicht begin volgend jaar. Meer info
op:https://www.wandelsportvlaanderen.be/

Huldiging verdienstelijke leden door Wandelsport Vlaanderen
Omwille van COVID-19 heeft het Bestuursorgaan van
Wandelsport Vlaanderen vzw besloten om geen
Nieuwjaarsvieringen te laten doorgaan.
Toch wil Wandelsport Vlaanderen vzw in deze rare tijden de
verdienstelijke wandelaars in de bloemetjes zetten en hun
appreciatie tonen naar de actieve wandelaar.
Leden die 20.000 km (of een veelvoud
ervan) of 1000 tochten (of een
veelvoud ervan) gewandeld hebben,
kunnen dit doorgegeven aan ons secretariaat voor 24 december
via marleen@desmokkelaars.be
Je kan slechts in één categorie gehuldigd worden: ofwel voor
afgelegde kilometers, ofwel voor het
aantal deelnames aan tochten. Deze
gehuldigde personen ontvangen een
diploma en geschenk per post.
Hernieuwing lidmaatschap 2021.
Herinnering!!! Dringend verzoek
om, indien dit nog niet is gebeurd,
zo snel mogelijk uw lidmaatschap
2021 te regelen.
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.
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 uw lidgeld 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) en schrijf voor een bestelling
vanaf 1 december € 8 over op de gekende rekening BE88 4186
0321 3141 (met vermelding Walking in Belgium 2021).

Spaaractie met de Limited Edition wandelboekjes.
Dit item is al een paar keer in ons clubblad aan bod
gekomen. 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.
Er kunnen in 2021 nog altijd stempels verzameld worden op de
georganiseerde wandelingen. Dus houd zeker jullie boekje bij.

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 onze mailinglijst en wens jij deze informatie
ook te ontvangen? Stuur dan een mail naar
desmokkelaars.stekene@gmail.com

Clubblad
Wist je dat je 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 17 oktober overleed op 76-jarige leeftijd
ons clublid de heer Aimé De Geest.
Aimé was de echtgenoot van clublid Maria
Cornu.
Wij betuigen aan 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
€ 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 - Drinkbus:
€ 10,00
- Clubsjaal+Muts: € 15,00
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).
L1

