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Februari 2021
Wanneer je dit smokkelaartje leest, is
februari ook al ver gevorderd. Toch wil ik
jullie alsnog het allerbeste toewensen
voor 2021. Een jaar vol mooie en
gelukkige momenten in goeie
gezondheid. En zij die toch met
gezondheidsproblemen kampen, wens ik
veel moed en een goed en spoedig
herstel. Deze wensen komen misschien net iets te laat volgens de
geplogenheden maar zijn daarom niet minder welgemeend.
Velen onder jullie volgden de oproep om ook in 2021 Smokkelaar
te blijven. Dat is heel fijn en het doet ons deugd als bestuur dat
jullie ondanks de gedecimeerde clubwerking in 2020 toch
vertrouwen stellen in de club.
Eind 2020 leek er een heel klein lichtpuntje aan het einde van de
coronatunnel te branden. Het puntje is er nog wel maar het
brandt nu toch weer wat minder sterk. Bijgevolg blijft het
moeilijk, zelfs quasi onmogelijk om een planning te maken voor
een normale clubwerking. Maar toch laten we jullie niet los. Eind
januari van dit jaar stippelden we een mooie uitgepijlde route uit
met vertrek in Koewacht. Begin maart, de periode van onze
jaarlijkse Boudelotocht, zullen we hetzelfde doen met vertrek in
Klein-Sinaai. En dan verder af hebben we onze Linietochten. Een
week later op 25 april ’21 is er ‘Vlaanderen Wandelt’ waar ook
onze club zijn medewerking aan verleent. Hoe we een en ander
organiseren leest u verder in dit clubblad.
Elk clublid (gezin) ontvangt eenmalig voor dit jaar een gedrukte
versie van dit clubblad, de reden kan je ook lezen verderop.

Blijf wandelen, blijf gezond! Wij blijven
ondertussen reikhalzend uitkijken naar dat
lichtpuntje.
Jullie voorzitter

Uitbreiding bestuur
Mijn naam is Charels Marie-Christine. Ik ben geboren in Lokeren
in 1957. Mijn echtgenoot Dullaert Gaston ben ik in 1986 gevolgd
naar Stekene. Onze zoon Peter woont samen met Lena. Dit najaar
hebben ze trouwplannen. Afwisselend heb ik als bediende en als
opsteller gewerkt in Sint-Niklaas, Lokeren en Brussel. Sinds
oktober 1987 werkte ik bij de Vlaamse overheid als assistent voor
het agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling preventie in
Antwerpen. Op 1 mei 2020 ging ik met pensioen. In 2005 werd ik
lid van de wandelclub De Smokkelaars. In het gezelschap van mijn
bodyguard Funny en later Balou, beiden Cavalier King Charles kon
je me regelmatig zien wandelen in Stekene en omgeving. Bij de
wandelclub De Smokkelaars heb ik me als vrijwilliger opgegeven
om secretariaatswerk te verrichten en zal hiervoor van Marleen
en de andere bestuursleden van wandelclub De Smokkelaars de
opleiding krijgen. De slogan van de wandelaars is: “stilstaan is
achteruitgaan”. Het coronavirus heeft ons echt stil laten staan.
Gelukkig dat we van de wandelclub De Smokkelaars plannetjes
kregen om te wandelen. Laat ons wandelen, vooruit kijken en
rondom ons de natuur bewonderen. Geluk zit in kleine dingen
zoals na de winterprik van begin februari 2020 de eerste
krokussen en sneeuwklokjes zien openbloeien.

Jaarverslag van de secretaris
Ik wil aan alle Smokkelaars, al is het februari, mijn wensen
meegeven en samen hopen op een terugkeer van onze normale
bezigheden als club.
Vorig jaar begon nog vrij normaal op 24 januari met “opening
wandeljaar” Onze eerste activiteit was een succes.
De drinkbus (trofee 25-deelnames)
werd door 97 wandelaars opgehaald.
De 33ste Boudelotocht op 1 maart
bracht 1754 wandelaars naar KleinSinaai. We konden deze tocht nog
net organiseren want op 16 maart
ging het land in lock down.
Alles werd geannuleerd!!!
Busreis naar Kanne, 18de
Linietochten, wandelweekend Ronse,
38ste Smokkeltochten/Memorial Leo
Martens / 22ste 50 km van Stekene,
busreis Scherpenheuvel, 18de
Grenstochten, culturele activiteit, op en af, 35ste Helletochten,
busreis St-Pieters-Woluwe, danketentje, busreis Doornik, 19de
Kerststallentocht.
Wij, als bestuur, begonnen plannen te smeden om toch nog
alternatieve wandeltochten te kunnen aanbieden.
In juli kwam Klein-Sinaai aan de beurt en tussen 1 en 9 augustus
zorgden de parcoursmeesters voor een prachtige wandeling in
Kemzeke. De laatste week van augustus werd er dan gewandeld
aan de grens in Koewacht. In september was de startplaats voor
de alternatieve Helletochten in de Hellestraat. Onze wandelingen
werden meer en meer bewandeld. Dit weten we door de vele
positieve reacties die we kregen. Ook onze website en onze
facebookpagina werden massaal bekeken. In november boden we
een wandeling aan met start aan het vernieuwde Zomerhuis.

In december hadden we gehoopt dat we iedereen konden
ontvangen op de Broederschool maar corona besliste er anders
over en we pijlden enkel een wandeling uit zonder samenkomst
van grote groepen. Voorlopig gaan we zo verder tot we terug
samen kunnen wandelen.
We hebben 2020 afgesloten met 453 leden. 77 leden, waarvan
ongeveer de helft een berichtje stuurde, hebben niet hernieuwd
voor 2021. Gelukkig konden we ook al 6 nieuwe leden
verwelkomen zodat we op dit moment 382 leden tellen.
de secretaris

Woordje penningmeester
Spijtig genoeg heb ik het afgelopen jaar niet veel werk gehad als
penningmeester. Ik had het liever anders gezien! 
In het “Corona-jaar” 2020, waren er maar 3 grote posten die voor
ontvangsten zorgden: de lidgelden, de opbrengst Boudelotocht
(die gelukkig zeer goed was) en de subsidie van de gemeente
Stekene (die als steun aan de Stekense verenigingen werd
verdubbeld).
Als er geen activiteiten kunnen doorgaan zijn de uitgaven
uiteraard ook minder. Wel blijven er een aantal vaste kosten zoals:
het drukken en versturen van ons clubblad, huur magazijn,

opening wandeljaar 2020, 25-deelnames 2019 (drinkbus) en
secretariaatskosten.
Als we de eindrekening van 2020 opmaken komen we dankzij de
goede opbrengst van de Boudelotocht en de dubbele subsidie van
de gemeente toch nog uit op een positief saldo van € 800.
de penningmeester

Komende activiteiten
34ste Boudelotocht: van 6 t.e.m. 14 maart 2021
De Boudelotochten in “coronastijl”. Dit betekent geen startzaal of
rustposten maar wel een uitgepijld parkoers.
Het ontmoetingscentrum “Boudelo”, Kasteelstraat 23 te KleinSinaai is voor deze tocht de gebruikelijke startplaats. De
keuzeafstanden zijn 8, 15 en 21 km.
Afhankelijk van de gekozen afstand stap je door de Polken, langs
de Moervaart, de bosgebieden de Baggaert en het Wullebos en
langsheen de Stekense Vaart.
Dus zoals je opmerkt: natuur à
volonté. Wij durven gerust
stellen dat het parkoers,
evenals voorgaande jaren een
aanrader is.
Verdere informatie vind je op
onze website.
Kom stappen en hou het coronaveilig.

19de Linietocht: 15 april 2021
Voor april 2021 is nog niet geweten welke Corona-maatregelen
van kracht zullen zijn. Dus is het afwachten op de wijze van
organiseren. We gaan ervan uit dat het de gekende formule van
een uitgepijlde tocht gedurende een 10 tal dagen (van 10 tot en
met 18 april) zal worden en dat er nog geen inschrijving
(scanning) mogelijk zal zijn. Ook is het de vraag of we aan de
andere kant van de grens mogen stappen?

We stippelden tochtjes van 6, 12 ,17 of 20 km uit, allen
vertrekkend vanuit ’t Helleken. Een groot deel van het parkoers
gaat doorheen het Stropersbos, de Klingse bossen en het
Waterwinningsgebied. Deze zijn ons allen welbekend en staan
garant voor een mooie boswandeling met een minimum aan
asfalt en beton.
We hopen u allen in grote getale te zien stappen en genieten van
deze tocht.
Van zodra er meer duidelijkheid is over de coronamaatregelen
zullen we meer info geven via mail en onze website.
Tot dan!!!

Vlaanderen Wandelt Lokaal: 25 april 2021
(onder voorbehoud)
Wat houdt Vlaanderen Wandelt Lokaal in?
De laatste zondag van april bindt iedere wandelaar traditioneel
zijn stapschoenen aan voor VLAANDEREN WANDELT. Op zondag
25 april 2021 zal het niet anders zijn, al gaan we ditmaal met
Wandelsport Vlaanderen wel een heel stapje verder!
Onder het motto #iedereen wandelt zal de organisatie doorgaan
onder de naam Vlaanderen Wandelt Lokaal. Alle aangesloten
wandelclubs kunnen zich kandidaat stellen om in hun gemeente
een lokale wandeling te organiseren.
Hiermee wordt een ruimere verspreiding
gecreëerd van de wandeldag Vlaanderen
Wandelt, waarbij leden en niet-leden in de
Vlaamse gemeente/stad van hun keuze
kunnen wandelen. Geen massa-evenement ,
maar eerder een kleinschalige lokale
wandelactiviteit waarbij op een veilige
manier alle drukte wordt vermeden.
Het doel is vrij simpel: leden en niet-leden
op 25 april 2021 massaal aan het wandelen zetten, met een ruim
aanbod van lokale wandelorganisaties gespreid over alle Vlaamse
provincies.
Onze club zal op zondag 25 april ook
een tocht voorzien met vertrekplaats
OC “d’oude School”, Molenstraat 4,
9190 Kemzeke.

25 april 2021
Stekene - Kemzeke
6 - 12 en 17 km

WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE VZW
WANDELSPORT VLAANDEREN VZW 3149
www.desmokkelaars.be
start:
afstanden:

OC “d’ Oude School”
Molenstraat 4, Stekene - Kemzeke
6 - 12 - 17 km

inschrijving:

tussen 7u en 15u

deelname:

€ 2,50
leden federatie: € 1,50
kinderen <12 gratis
De Lijn: ritnr. 41-42-43 vanuit Sint-Niklaas (halte op 300m van
de startplaats “Kemzeke-dorp”).

openbaar
vervoer:

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

Data om aan te stippen !
 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.

Voorbije activiteiten
Alternatieve Kerststallentocht van zaterdag 19 december tot en
met zondag 27 december 2020.

In normale omstandigheden is de Kerststallentocht naast het
wandelen ook het contactmoment bij uitstek om de administratie
rond het lidmaatschap in goede banen te leiden. Corona en zijn
maatregelen noopten ons om een alternatief aan te bieden. We
pijlden een omloop uit van 6, 9, 12 of 15 km waarbij je kon
genieten van de Kerstsfeer in Stekene.
Velen, ook niet smokkelaars en wandelaars buiten onze club,
maakten tussen 19 en 27 december ’20 gebruik van deze
mogelijkheid om Stekene op deze manier te verkennen. Met veel
dank aan hen die dit alles mogelijk maakten!

Alternatieve inwandeling van zaterdag 23 januari tot en met
zondag 31 januari 2021.

Elk jaar organiseren we eind januari onze
inwandeling, samen het glas heffen, samen
onze geliefde hobby beoefenen, kortom
samen gezellig onder elkaar zijn…. Jammer
maar helaas, ook hiervoor moesten we op
zoek naar een alternatief.
Toch slaagden de mannen van het parkoers er
weer in om tussen 23 en 31 januari vanuit

Koewacht aan het OC Koningshei een aantal mooie wandelingen
uit te stippelen en goed uit te pijlen. We trokken zelfs even de
grens over en maakten onderweg kennis met het mooie
landschap in dit unieke gebied. En de modder die er hier en daar
lag, moesten we er bij nemen. De langere afstanden gingen langs
de Peereboomsgatkreek en de
Grote Kreek in de wijk Rode
Sluis. Twee schitterende
locaties waar volop genoten
kon worden van de rust en de
stilte van de natuur. Ook
hiervoor kregen we nadien
veel positieve reacties (en dat
is altijd fijn !)
Annuleringen georganiseerde wandelingen
In opvolging van de maatregelen die de regering nam tegen het
Coronavirus, heeft het
Bestuursorgaan van Wandelsport
Vlaanderen vzw beslist om alle
georganiseerde wandelingen
voorlopig te annuleren tot en met 28
februari 2021.
De kalender www.walkinginbelgium.be is aangepast. Op de
wandelblog www.wandelblog.be kan je steeds het overzicht
vinden van de tijdelijke parkoers.

Lidmaatschap ‘21
Uw lidkaart ’20 blijft geldig en te gebruiken in ’21. Ze werd of
wordt geactiveerd na betaling van uw lidgeld.

Ingesloten kan je het betalingsbewijs van je lidmaatschap 2021
en de aanvraag voor terugbetaling lidmaatschap sportclub door
het ziekenfonds (althans voor de Belgische leden) vinden. Zijn
deze zaken niet ingesloten of heb je die nog niet eerder
gekregen, betekent dit dat uw lidmaatschap 2021 nog niet
vereffend is. Wens je toch lid te blijven? Regel dan een en ander
op korte termijn aub!
Wens je geen lid meer van onze club te blijven, dan is dit het
laatste clubblad dat je ontvangt.
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 ons daar 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 14 februari overleed op 75-jarige leeftijd ons clublid de heer
Arnold de Clercq.
Arnold was de echtgenoot van clublid Rita Bonte.
Wij betuigen aan de familie ons oprecht medeleven en wensen
hen veel kracht en sterkte toe.

Clubinfo
Secretariaat: Bosdorp 156, 9190 Stekene (0474/745585)
info@desmokkelaars.be
www.desmokkelaars.be
https://www.facebook.com/wandelclubdesmokkelaars/
Bankrekening: BE88 4186 0321 3141 / Bic-code KREDBEBB
Lidgeld :
- Eerste actief gezinslid :
€ 17,00
- Tweede actief lid :
€ 13,00
- Per bijkomend gezinslid:
€ 11,00
- Steunend lidmaatschap:
€ 11,00
Wat zit inbegrepen ?
- Gratis deelname aan vier van onze zes eigen organisaties.
- Op iedere officieel erkende wandelorganisatie een korting van
minstens € 0,50 op de inschrijvingsprijs.
- Een verzekering lichamelijke ongevallen, burgerlijke
aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
- 5 maal per jaar het clubblad "’t Smokkelaartje".
- En … een gezellige clubsfeer …
Clubwinkel :
- fleece-vest
- sweater
- polo
- T-shirt
- sjaal
- muts
- sjaal + muts

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

- fluo-vestje
- paraplu
- Lendentasje (klein)
- petje
- longdrinkglas
- EHBO-kit
- drinkbus

€ 10,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 2,50
€ 10,00
€ 10,00

