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juli 2021 
 

 

Voorwoord 

 

Zal ik maar meteen met de deur in huis vallen: Graag, heel graag, zien we 

jullie op een van onze eerstvolgende activiteiten die we jullie als bestuur 

aanbieden. Het lijkt lang geleden dat ik dit nog kon schrijven. 

Mondjesmaat starten we terug op, met de bedoeling om ‘ooit’ tot een 

normaal clubprogramma te komen. Even houden we het nog veilig. Maar 

in augustus  en september staan er alvast twee clubactiviteiten op het 

programma, twee groepswandelingen met een vertrekplaats een beetje 

verder weg van Stekene. Daarnaast zijn er nog de 18de Grenstochten die 

vertrekken vanuit Koewacht en de 35ste Helletochten met vertrek vanuit 

de Hellestraat. Een mooi vooruitzicht waar wij als bestuur naar uitkijken 

om jullie allen terug te zien.  

Of Wandelsport Vlaanderen de organisatie van Vlaanderen Wandelt 

Lokaal als succes  kan beschouwen laat ik even in het midden. Zelf 

moesten we jammer genoeg op 27 juni tevreden zijn met minder dan 200 

deelnemers en met weinig aanwezige clubleden tijdens deze tot in de 

puntjes, volgens de geldende coronaregels, geregelde organisatie. Zij die 

er waren konden genieten van 6, 12 of 17 km mooie kilometers tijdens 

deze wandeling.  

Tot slot, ontdek onze eerstvolgende activiteiten verderop in dit clubblad. 

Graag tot dan, voor de prijs hoef je het niet te laten want het is gratis 

voor elk clublid. 

Ik wens jullie een fijne zomer toe. Veel sterkte aan hen die te maken 

hebben met ziekte of verdriet.  

Hartelijke groeten, 

Jullie voorzitter.  

Geert Creve 
 

 



 

Bestuursaangelegenheden 

 

Marie-Christine Charels werd eerder opgenomen in de bestuursploeg. 

Wegens persoonlijke redenen heeft ze zelf te kennen gegeven op deze 

beslissing terug te komen. Haar ontslag werd binnen het bestuur 

aanvaard. Alvast een dank u wel voor de korte periode dat u erbij was 

Marie-Christine! 

Om de taak van het secretariaat te verlichten zal Ilse Martens de 

ledenadministratie op zich nemen. Ilse is de echtgenote van bestuurslid 

Peter. Je kan, voor alles wat met je lidmaatschap te maken heeft, Ilse 

bereiken via het mailadres van het secretariaat (info@desmokkelaars.be) 

of rechtstreeks via Peter@desmokkelaars.be  

 
 

Komende activiteiten 
 
 
Clubwandeling in Wachtebeke: 7 augustus 2021  
 
Om het contact met jullie te onderhouden organiseren we op zaterdag 7 
augustus een clubwandeling op en rond het Provinciaal domein 
Puyenbroeck in Wachtebeke. 
We verzamelen om 13u op parking 2 (zwembad), Stenenbrug te 
Wachtebeke. De 7 km-stappers blijven binnen het domein. De 15 km-
stappers verlaten via de parking het domein richting Etbos om via de 
Zuidlede terug te keren en vervolgens een lus op en rond het domein te 
maken. 
Natuurlijk voorzien we onderweg een stopplaats om te genieten van een 
clubtraktatie. Om te weten voor hoeveel deelnemers we deze traktatie 
moeten voorzien vragen we om uw deelname (naam + aantal 
deelnemers) door te geven via busreis@desmokkelaars.be of 0474 74 55 
85 (tussen 18 en 19u) en dit voor 4 augustus. Vermeld ook zeker dat het 
over de clubwandeling van Puyenbroeck gaat. Einde wandeling rond 
17u30. 
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Zuidlede 

 
18de Grenstochten: 21 augustus 2021  
 
We starten dit jaar terug vanuit de “ Koewachtsesteenweg” namelijk bij 

transport “Cerpentier”. Daar vertrekken we om op zoek te gaan naar de 

grenspalen, sommige goed 

zichtbaar, andere verdoken in 

de polders en wandelen we 

door een brok ongestoorde 

natuur met weidse zichten en 

uitgestrekte kreken waar 

vogels in het riet schuilen. De 

aangeboden afstanden zijn 6 

km, 12 km, 17 km en 20 km. 

We hebben ook een parkoers 

voor rolstoelen uitgestippeld.  

Je wandelt afhankelijk van je 

gekozen afstand door enig, 

mooi en ongerept 

natuurschoon zoals de 

Rietpolder, Groene Putte en 



Koningshei.  

We proberen jullie dit jaar weer eens de mogelijkheid te geven om de 

kreek over te steken met het vlotje ( zie foto). 

Natuurlijk voorzien wij, onder voorbehoud, ook de nodige rust- en 

controleposten met een hapje en een drankje naar ieders wil. 

Verdere praktische info over de Grenstochten tref je verder in het 

smokkelaartje aan. 

 

 

Clubwandeling in Opdorp: 11 september 2021  
 

Deze dag verzamelen we voor deze groepswandeling om 13u aan de kerk 

van Opdorp. Aan de voet van het pittoreske kerkje ligt de grootste Dries 

van België, meteen onze startplaats van deze wandeling. Je kan kiezen uit  

7 of 15 km. 

 



 

 

Afhankelijk van de afstand wandelen we langs het ‘Middelpunt van 

Vlaanderen’ of door het Lippelobos. We maken kennis met dit mooi 

stukje natuur aan de rand van de provincie Antwerpen in het 

zogenaamde Klein-Brabant. Opdorp is een deelgemeente van 

Buggenhout. Onderweg bieden we graag een clubtraktatie aan. Na de 

wandeling kan je, indien gewenst, nog even verpozen in de plaatselijke 

horeca. 

Praktisch: Eigen vervoer naar de startlocatie! Om praktische redenen 

verplicht inschrijven via busreis@desmokkelaars.be of of 0474 74 55 85 

(tussen 18 en 19u) en dit voor 8 september. Vermeld zeker uw naam + 

aantal deelnemers en dat het om clubuitstap Opdorp Gaat.  

Einde wandeling rond 17u30. 

 

Voorwandelen Helletocht 

Op zaterdag 18 September 2021 starten we terug met het voorwandelen 

van onze Helletocht, maar dit enkel met de leden die op de dag van de 

tocht wensen mee te helpen. 

Dit doen we in groep aan een gezamenlijk tempo. Er kan gekozen worden 

uit 12 km of 30 km. 

Vertrekken doen we om 8 uur voor de 30 km en voor de 12 km om 9 uur 

aan het ‘t Helleken, dat gelegen is aan het Prekekeplein in de Hellestraat. 

mailto:busreis@desmokkelaars.be


Voor de 12 km aanmelden bij bestuurslid Anita en voor de 30 km bij 

bestuurslid Peter. Met de deelnemers worden er nog verdere afspraken 

gemaakt. 

 

35ste Helletochten: 26 september 2021  
 

De naam “Helletochten” is ontleend 

aan de wijk van waaruit gestart 

wordt. De Hellestraat met als 

startplaats ‘t Helleken is qua natuur 

onze mooiste tocht. Afhankelijk van 

de gekozen afstanden, en die zijn 6 

km voor rolstoelen, 6 km, 12 km, 17 

km, 23 km en 30 km stap je door de 

Stropers, de Clingse bossen, het 

Waterwinningsgebied, ‘t Speelhof en 

den Bekaf. Het kan zijn, dat een 

aantal bomen rond die tijd alweer 

hun herfstkleed aangetrokken 

hebben. Met een beetje geluk 

kunnen we toch ook nog wel mooi weer hebben. Al lijkt het tegenstrijdig, 

maar de Helletochten zijn een waar wandelparadijs. Natuurlijk voorzien 

wij, na langere afwezigheid, ook de nodige rust- en controleposten met 

een hapje en een drankje naar ieders wil. 

 
 

Data om aan te stippen ! 
 

 
 Zaterdag 7 augustus 2021 

Clubwandeling in het Provinciaal 
domein Puyenbroeck (Wachtebeke) 
 

 Zaterdag 21 augustus 2021 
18de Grenstocht 



 
 Zaterdag 11 september 2021 

Clubwandeling in Opdorp 
 

 Zaterdag 18 september 2021 
Voorwandeling Helletochten 
 

 Zondag 26 september 2021 
35ste Helletochten 
 

 Zaterdag 18 december 2021 
19de Kerststallentocht 
 

 Busreizen, culturele activiteit, “op en af” en treintochten worden, 
indien ze worden ingericht, later meegedeeld. 

 
 

Voorbije activiteiten 
 

Smokkeltochten: 23 mei 2021  
 

Even hadden we de hoop dat onze 

39ste  Smokkeltochten de herstart 

konden zijn van onze clubwerking. 

Niks was minder waar, Corona en al 

zijn maatregelen stak toch nog een 

stokje voor onze plannen. 

We moesten dus noodgedwongen 

overschakelen op plan B. Niet 

getreurd, de parcoursmeester van 

dienst wist toch weer een aantal 

mooie wandelingen uit te stippelen. 

En onze mannen die de pijlen 

ophangen en nadien wegdoen 

kweten zich weer enorm goed van 

hun taak. Gedurende een ganse week, tussen 22 en 30 mei, kon er ‘vrij’ 

gewandeld worden met een keuze tussen 6, 12, 18 of 23 km. Afhankelijk 



van de gekozen afstanden werd er gewandeld door het park van Stekene, 

de wijken Hazenhoek, Berg, Polken, het stiltegbied aan de Stekense Vaart 

en als kers op de taart was er de doortocht door het natuurgebiedje Het 

gelaag.  

Ook nu weer kregen we hiervoor enkele pluimen. Het deelnemersaantal 

is niet te schatten, maar regelmatig waren er wandelaars op pad 

gedurende deze week op het parcours van de  ‘Smokkeltochten 2021’. 

Dikke merci aan hen die meewerkten om deze activiteit te doen slagen. 

 

 

Vlaanderen Wandelt Lokaal: 27 juni 2021 
 

Zondag 27 juni, eindelijk konden we weer een wandeling organiseren met 
inschrijving. Vooraf was er de nodige administratieve molen met de 
gemeente om een en ander geregeld te krijgen. Maar goed, we hebben 
doorgezet en we mochten dus die morgen aan de slag - hetzij met de 
nodige protocollen: mondmaskerplicht, eenrichtingsverkeer aan de 
inschrijftafel, ontsmetten, etc. Het deed eerlijk gezegd een beetje vreemd 
aan om na een lange periode inactiviteit terug aan de slag te gaan. 



Weliswaar nog maar met mondjesmaat, geen bevoorrading, geen toog 
voor de warme en koude drankjes bij de startlocatie en geen drukte. Dit 
misten we wel.  

 

 

 

De wandelaars konden wel genieten van een uitgepijld parcours van 6, 12 
of 17 km vanuit ‘d Oude School in  Kemzeke. Alle afstanden trokken 
richting Sint-Gillis-Waas, naargelang de keuze kwamen ze ook langs de 
oude watergang, het oude spoor en de grotere afstand maakte nog een 
lus door het natuurgebied Het Gelaag. Vanaf 10u ging de plaatselijke 
horeca open en ook onderweg kon er, mits een kleine afwijking op het 
parcours, iets gedronken worden. We hoorden van veel deelnemers 
tevreden reacties. 
Gezien er die dag op heel veel locaties georganiseerd werd moesten we 
ons tevreden stellen met een 200-tal deelnemers. Schijnbaar een 
‘normaal’ cijfer, maar we misten toch een beetje de drukte van weleer en 
vooral het gros van onze leden. Heel veel dank aan onze secretaris om op 
voorhand de nodige administratieve plichtplegingen in goede banen te 
leiden en de mannen van het parcours voor het uitstippelen en uitpijlen.  



 

Nieuws Wandelsport Vlaanderen 

 

Afstempeling van de wandelboekjes   

Door Corona werden op georganiseerde wandelingen met scanning de 
wandelboekjes onmiddellijk afgestempeld aansluitend op 
scanning/inschrijving.  De Algemene Vergadering besliste om deze 
werkwijze in de toekomst te behouden. 

 

Afhaalpunten gadgets wandelboekjes Limited Edition 

 

Meer info over de afhaalpunten van de gadgets vind je op de blog: 

https://wandelblog.com/2021/07/04/afhaalpunten-ponchos-en-

rugzakken/ 

De lijst met afhaalpunten staat intussen ook op de website van WSVL. 

 

Ledenwervingsactie 2021 
 
Vele clubs merkten dat leden massaal afhaakten daar er de voorbije 
maanden weinig of geen georganiseerde wandeltochten waren. 
Anderzijds werd er nooit meer als ooit tevoren gewandeld, ook door 
wandelaars die niet eens het bestaan van onze federatie kenden. 
Om al die mensen te overtuigen om lid te worden heeft de federatie een 
ledenwervingscampagne opgezet die inhoudt dat al wie aansluit vanaf 
27/06/2021 lid is tot 31/12/2022, m.a.w. 18 maanden lid voor de prijs van 
12. 

 

Afstempelen Wandelboekjes bij eigen organisaties 

 

Rechtzetting, om geen discussies meer te hebben, omtrent wanneer je 

een stempel krijgt in je wandelboekje bij eigen organisaties. Bij opening 

https://wandelsportvlaanderen.us18.list-manage.com/track/click?u=b5b6a0ff32345eeea441c3e4d&id=2731627972&e=6b674d64ff
https://wandelsportvlaanderen.us18.list-manage.com/track/click?u=b5b6a0ff32345eeea441c3e4d&id=2731627972&e=6b674d64ff


wandeljaar worden er geen stempels meer gezet in wandelboekjes. 

Tevens ook niet bij het voorwandelen van Boudelotocht, Smokkeltocht en 

Helletocht. Die stempel krijg je op de dag van de tocht als je komt helpen. 

Bij alle andere activiteiten van de club zoals onze tochten, op en af, 

wandelweekend en grote reis krijg je wel een stempel. 

 

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 11 juli overleed mevrouw Maria De 
Westelinck op 89-jarige leeftijd. Maria was de 
moeder van ons bestuurslid Annemie Smet en de 
schoonmoeder van ons clublid André Linthout. 
Wij betuigen aan de familie ons oprecht 
medeleven en wensen hen veel kracht en sterkte 
toe.  
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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 

 

 

mailto:info@desmokkelaars.be
http://www.desmokkelaars.be/
https://www.facebook.com/wandelclubdesmokkelaars/


 

Zaterdag 
21 augustus 2021 

STEKENE 

18de Grenstocht 
 
De wijk “Koewacht” behoort tot 3 gemeenten: nl. Stekene, 
Moerbeke en het Nederlandse Terneuzen. We wandelen 
langs de Rietpolder, Groene Putte en Koningshei en de vele 
grenspalen. Een unieke zaterdagtocht!!! 
 

WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE vzw 
WSVL 3149 

 
start: Transport “Cerpentier” 

Koewachtsteenweg   13 
9180     Moerbeke-Waas 

afstanden: 6 - 12 - 17 - 20 km - 6 km rolstoel 

inschrijving: tussen 7u en 15u 

deelname: € 2,00 
leden federatie: € 1,50 
kinderen <12: gratis 

openbaar 
vervoer: 

De Lijn: ritnr. 44 Sint-Niklaas – Stekene / 
Koewacht (300 m van startpaats) 

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------INFO---------------------------------------------- 

www.desmokkelaars.be 
info@desmokkelaars.be 
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zondag 

26 september 2021  

   STEKENE   (wijk Hellestraat) 

                                      6 - 12 - 17 - 23 – 30 km  

 

DE SMOKKELAARS STEKENE VZW 
WANDELSPORT VLAANDEREN VZW 3149 

 
 
 

Stappen door een hemel op aarde in een oase van rust. 

Wandelen door een rijke variatie aan natuur en de vele 

bosgebieden rondom De Hellestraat. Alle afstanden gaan de 

natuur in via bosdreven, paden en graslanden.  

start: zaal “’t Helleken” 
Prekekeplein 8²²²² 
Stekene (Hellestraat) 

afstanden: 6 - 12 - 17 -  23 en 30 km 

inschrijving: tussen 8u en 15u 

deelname: € 2,00, leden federatie: € 1,50. 
Kinderen < 12 jaar wandelen 
gratis. (inschrijving wel verplicht).  

openbaar vervoer: De Lijn: ritnr. 43 Sint-Niklaas – 

Stekene/Hellestraat (halte Kerk 

Hellestraat op 100m van 

startplaats) 

 

INFO: www.desmokkelaars.be 

                 0474/74 55 85                                                                                               
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