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Voorwoord
In het voorwoord van het vorige smokkelaartje had ik het nog over het
spreekwoordelijke lichtpuntje aan het eind van de coronatunnel. En toen
was er ook nog het optimistische vooruitzicht dat ‘Vlaanderen Wandelt
Lokaal’ zou doorgaan op 25 april. Ondertussen is deze datum
opgeschoven naar 27 juni van dit jaar. Ook onze Smokkeltochten en de 50
km van Stekene zullen er dit jaar noodgedwongen nog anders moeten
uitzien. Je leest erover in dit nummer.
Verliezen we als bestuur onze moed? Absoluut niet! We staan in de
startblokken om, eens het kan, een eerste stap te zetten richting
‘normale clubwerking’. Dat is heel voorzichtig omschreven dat we
ruimschoots ideeën hebben maar dat alles afhangt van de situatie rond
dat verschrikkelijk ambetant corona-beestje. Regel 1 blijft dat alles steeds
volgens de regels moet verlopen en dat we het ook voor u en voor ons
zelf veilig willen houden.
Blijf vooral onze clubwebsite, de website van
Wandelsport Vlaanderen en je mailbox in het
oog houden, want binnen één of twee maand
kan het zijn dat we toch al een en ander
beperkt kunnen organiseren. En uiteraard
komt er eind juli of begin augustus een derde
clubblad van dit jaar.
Dus die tunnel, maar vooral dat lichtpuntje
waar we zo naar uitkijken, blijft nog even een
gegeven.
Houd de moed erin. Wij doen het ook.
Geert Creve
Voorzitter, namens het bestuur

Komende activiteiten

Smokkeltochten: 23 mei 2021

Omdat organiseren onder normale
omstandigheden nog niet aan de orde is,
zullen we voor onze Smokkeltochten een
uitgepijld parkoers voorzien. De pijltjes
zullen te volgen zijn vanaf zaterdag 22 mei
tot en met zondag 30 mei. Alle parkoers
starten aan de Broederschool, Nieuwstraat
17, 9190 Stekene.

Vlaanderen Wandelt Lokaal: 27 juni 2021
(onder voorbehoud)
Vlaanderen Wandelt Lokaal van 25 april
2021 had de voorzichtige heropstart moeten
worden van het georganiseerd wandelen in
Vlaanderen. Meer dan 100 clubs zetten zich
in om er een speciale editie van te
maken. De besmettingscijfers gingen echter
plots de verkeerde richting uit. De nieuwe
regeringsmaatregelen waren van die aard
dat geen enkele club op bewuste datum
vanuit een startzone mocht vertrekken.

Het Bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw kreeg zo een zeer
moeilijke kwestie op het bord. Na lang beraad werd er beslist om
Vlaanderen Wandelt Lokaal uit te stellen naar zondag 27 juni 2021.
Het doel blijft vrij simpel: leden en niet-leden op 27 juni 2021 massaal aan
het wandelen zetten, met een ruim aanbod van lokale wandelorganisaties
gespreid over alle Vlaamse provincies.
Voor onze club blijft de vertrekplaats OC “d’oude School”, Molenstraat 4,
9190 Kemzeke.

De manier van organiseren staat nog niet vast maar we voorzien (onder
voorbehoud) een inschrijving met scanning.
Je kan inschrijven voor 6 km, 12 km of 17 km en dit tussen 7u en 15u aan
het OC “d’oude School”, Molenstraat 4, 9190 Kemzeke. Deelname kost €
2,50 voor niet-leden. Leden betalen € 1,50 en kinderen < 12 jaar
wandelen gratis.
Op vertoon van je “Smokkelkaart 2021” (= kaart die recht geeft op de 4
gratis deelnames aan onze eigen wandelorganisaties) kan je als lid van
Wandelclub De Smokkelaars gratis deelnemen.

Data om aan te stippen !
 Van zaterdag 22 mei tot en met zondag 30 mei 2021
39ste Smokkeltochten / memorial Leo Martens
22ste 50km van Stekene
4 uitgepijlde parkoers

 Zondag 27 juni 2021
Vlaanderen wandelt lokaal

 Zaterdag 21 augustus 2021
18de Grenstocht

 Eind juli of begin augustus
Groepswandeling op nog te bepalen locatie

 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
Boudelotochten van 6 maart tot en met 14 maart
Zondag 7 maart: in “normale tijden” zouden
we nu een dagje helpen op één of andere
rustpost om hopelijk vele wandelaars te
mogen bevoorraden. Dit jaar is dat vieze
beestje nog steeds van de partij om stokken
in de wielen te steken. Echter liet onze club
ons en vele wandelaars niet in de steek en
bepijlde daarom onze jaarlijkse
Boudelotocht voor een weekje en 2
weekends uit. Wij maakten er de 2
zondagen gretig gebruik van.
Onze zondagochtend startte al met een” big smile” op onze snoeten …
zoveel auto’s!!! Het was al zoeken waar we nog een parkeerplaatsje
hadden. Eenmaal vertrokken liepen we langs de vaart en deden we de
oversteek naar de “Boudelofondatie” , waar voor de 21 km een mooie lus
was uitgepijld. Zalig toch, die stilte van de natuur.

Daarna weer verder langs een stukje vaart om daar weer de bosjes in te
wandelen, richting onze vertrouwde controlepost “Meulevijvers”. Even de
baan over richting “Polken” , waar de vele wandelaars werden bekeken
door de roedel eskimohonden. We stapten richting “Wildernis” en zo
naar het “Wullebos” en “Baggaert”, we doorkruisten vele mooie paden en
zagen in de verte van de dreven de vele wandelaars die voor of achter
ons liepen. Als één van de laatste kilometers kregen we nog het mooie
overzicht van het polderlandschap en je zal al met zware benen lopen,
hier loop je in het zachtere zand. Het einde van de tocht kwam zo in zicht.

Linietochten van 10 april tot en met 18 april
Normaal was de planning om onze Linietocht aan te bieden aan alle
wandelaars op donderdag 15 april, doch het akelige virus zette er nog
steeds zijn stekels voor.
Dus gaan we de Linietochten maar alternatief stappen. Deze morgen al
vroeg op pad om weer eens de grens
op te zoeken. We gaan deze editie
geen landsgrens over maar wel die
van mezelf qua kilometers .
Om 8.30 uur parkeren aan ’t Helleken
ging nog heel vlot. Snel veters
knopen en op pad. We stapten de
20,6 km en genoten van de vele
leuke vogelwijsjes, de ruisende wind
in de bomen, de zachtjes
ontwakende blaadjes en de eerste
lentebloeiers, kortom alles wat je
verwacht van een lentewandeling.
We zagen zelfs 2 reeën weliswaar
heel snel dieper het bos in duiken,
maar dit maakt het weer specialer.

We aten onze boterhammetjes ergens in het bos op een bankje,
dromende van die lekkere kom soep die we misten, en een slok water ter
vervanging van die lekkere thee ( met liefst nog een stuk kersentaart).
Blijven dromen en blijven geloven in betere tijden!
Verder op pad namen we hier en daar een foto en werden hier en daar
zelf op de foto genomen maar dit doet ons toch trachten naar de normale
tochten.
Tja en zelfs na 20,6 km komt er een eind aan deze wel héél mooie tocht in
ons favoriete gebied. We zien de auto alweer op de zeer goed gevulde
parking. Zelfs in de straat zijn alle beschikbare parkeerplaatsen nog bezet.
Het bewijs van een geslaagde organisatie.
Bedankt smokkelaars om ons op deze manier toch van ons lidgeld te laten
genieten.

Annuleringen georganiseerde wandelingen
Er worden nog steeds veel wandelorganisaties geannuleerd.
Om zeker te zijn of de organisatie wel of niet doorgaat kan je steeds
terecht op de kalender www.walkinginbelgium.be . Deze wordt dagelijks
aangepast.
Op de wandelblog www.wandelblog.be kan je nog tot eind mei het
overzicht vinden van de tijdelijke parkoers.

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
Overlijdens
Op 14 februari overleed mevrouw Simonne Noens op 84-jarige leeftijd.
Godelieve was de moeder en schoonmoeder van onze clubleden Marc
Selis en Anja de Jonghe.
Wij betuigen aan de familie ons oprecht medeleven en wensen hen veel
kracht en sterkte toe.
Geboortes
Op 26 februari werd ons clublid Jamaica Lernout mama van Milena. We
wensen de fiere mama en de (leden)grootouders Lernout Emiel en
Karolien van harte proficiat!

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 :
- Tweede actief lid :
- Per bijkomend gezinslid:
- Steunend lidmaatschap:

€ 17,00
€ 13,00
€ 11,00
€ 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

27 juni 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

