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Voorwoord 

En ze zijn vertrokken! Het zouden woorden kunnen zijn bij de start van 

het WK-wielrennen maar in dit geval gaat het over De Smokkelaars. Zegge 

en schrijve eind september begin oktober. We hebben ondertussen vier 

clubactiviteiten achter de rug sinds het verschijnen van het vorige 

clubblad. Twee prachtige groepswandelingen, respectievelijk in 

Wachtebeke en in Opdorp. En twee succesvolle cluborganisaties, zijnde 

de 18de Grenstochten met bijna 900 deelnemers en de 35ste Helletochten 

met meer dan 1000 deelnemers. Een mooiere herstart kunnen we ons 

niet inbeelden, die ons - als bestuur een tevreden gevoel geeft. Vooral 

ook omdat we toch heel wat Smokkelaars opnieuw konden terugzien na 

een lange periode van een alternatief - gelimiteerd clubprogramma. Ook 

super blij en dankbaar met de opkomst van onze trouwe en nieuwe 

medewerkers die aan de slag waren tijdens de twee bovenvermelde 

organisaties.  

Wat komt er nog dit jaar? Alvast een groepswandeling op 24 oktober, met 

vertrek in Koewacht (NL). Op 11 december trekken we er met de trein op 

uit naar Brugge, om te wandelen en voor wie zin heeft is er tijd voor een 

stadsbezoek. En nog iets verder weg, op 18 december, is er onze 

Kerststallentocht. Lees er meer over verder in dit clubblad. We 

verwelkomen jullie heel graag. Gewoon meedoen!  

Nog in dit clubblad: verslagjes van de voorbije activiteiten en de nodige 

informatie omtrent de hernieuwing van het lidmaatschap 2022. 

Ik wens jullie een mooie herfst toe met veel aangename 

wandelmomenten. En sterkte aan hen die te maken hebben met ziekte of 

verdriet. 

 

 

Hartelijke groeten, 

Jullie voorzitter.  

Geert Creve 



 

Komende activiteiten 
 

Groepswandeling Koewacht (NL): zondag 24 oktober 2021 

Deze keer gaan we eens naar het Nederlandse grondgebied, namelijk 
Koewacht (NL). 
We starten om 13 uur stipt aan fietscafé/brasserie ’t Zand (GPS: Zand 26, 
4576 CC Koewacht) 
Je kan deze keer kiezen tussen een tocht van 8 of 16 km. Afhankelijk van 
de gekozen afstand stappen we langs gekende en minder gekende 
paadjes, wegen en dijken. Met andere woorden: “We brengen jullie weer 
een verrassend parkoers”. 
Onderweg bieden we jullie een traktatie aan, onder de vorm van een 
“wagenrust”. 

Na afloop rond ongeveer 17u30 kan je, 
indien gewenst, nog even napraten in het 
plaatselijke cafeetje.  
Opgelet: Vanaf 25 september 2021 
hebben in Nederland de bezoekers (vanaf 
14 jaar) van de horeca binnen een 
“coronatoegangsbewijs” of “covid safe 
ticket” + ID-bewijs nodig. Buiten op terras 
is dit niet nodig. 

 

Praktisch: eigen vervoer naar startlocatie 
Inschrijven verplicht via busreis@desmokkelaars.be of via 0474/74.55.85 
(tussen 18 en 19 uur) en dit vóór 21 oktober 

Vermeld zeker naam + aantal personen + afstand van de gekozen tocht 
met vermelding van “Koewacht” 

 

Treinreis Brugge: 11 december 2021 

Op zaterdag 11 december organiseren we een treinuitstap met de club 
naar Brugge.  
Om velen de kans te geven om deel te nemen kiezen we voor een 
combinatie van reizen met de trein en het wandelen op de knooppunten. 

mailto:busreis@desmokkelaars.be


We vertrekken vanuit het station van Sint-
Niklaas met de trein naar Brugge. In Brugge 
aan het station kan je je wandeling starten 
om dan, afhankelijk van je gekozen afstand, 
via de knooppunten te wandelen richting 
Assebroek, Ver-Assebroek, de 
natuurgebieden Gemene Weidebeek en 
Schobbejakshoogte. Onderweg, ook weer 
afhankelijk van je gekozen afstand, kom je 
horeca tegen om te verpozen. We stellen 
jullie graag drie wandelingen voor: 12, 16 of 
19 km. Tijdens de heenreis krijgt elke 
deelnemer voldoende informatie om deze 
wandeling, alleen of met vrienden, te 

maken. Het station van Brugge ligt op korte afstand van het centrum 
zodat je eventueel na je wandeling ook daar nog een bezoekje kan 
brengen. 

Praktisch: Afspraak in de vertrekhal van het station Sint-Niklaas om 08u20 

(trein vertrekt 08u36). Terug te Sint-Niklaas om 18u30.  

Inschrijven verplicht via busreis@desmokkelaars.be of via 0474/74.55.85 

(tussen 18 en 19 uur) en dit vóór 9 december. 

Kostprijs (treinreis heen en weer aan clubtarief): € 10,00, 65+ betalen € 

6,00, niet-leden kunnen mee mits betalen van € 13,00. Je inschrijving is 

pas definitief na betaling op rekening BE88 4186 0321 3141, BIC: 

KREDBEBB. Vermeld bij inschrijving en betaling ‘Treinreis Brugge’ en voor 

wie je inschrijft/betaalt.   

Vergeet je picknick niet! 

 

Data om aan te stippen ! 
 

 Zondag 24 oktober 2021 
Clubwandeling Koewacht 
 

 Zaterdag 11 december 2021 
Treinreis Brugge 
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 Zaterdag 18 december 2021 
19de Kerststallentocht 
 

 Vrijdag 28 januari 2022 
Opening wandeljaar 
 

 Zondag 6 maart 2022 
34ste Boudelotocht 

 

Voorbije activiteiten 
 

Clubwandeling in Wachtebeke: 7 augustus 2021  
 
We keken uit naar zaterdag 7 augustus want dan hadden we weer eens 
een clubgebeuren. Met een voorzichtige start, namelijk met eigen wagen 
naar het provinciaal domein Puyenbroek, om daar een tochtje van 7 km 
of 15 km te stappen. 

 

We waren met een 40 à 50 blije smokkelaars. Het was effe geleden, dus 
ieder had wel een verhaal voor onderweg. 
Ikzelf stapte mee met de 15 km, we startten dwars over de parking, dus 
eerst een stukje weg van het domein, door een prachtige lange dreef om 



dan de modderige paadjes 
langsheen de Zuidlede op te zoeken. 
Het was daar een glibberige 
doortocht.  

Onderweg aan de mooie oude poort 
van het Molenmuseum werden we 
getrakteerd op een drankje en koek 
door onze voorzitter, dit natuurlijk 
namens de club. 

Daarna ging onze tocht verder over 
het domein. Toch ging het via 
minder gekende paadjes. Het is er 
zo uitgestrekt hé. 

We hielden het volgens de normen van zomer 2021 niet droog. We 
hadden onderweg het geluk een schuilhut tegen te komen en tijdens de 
laatste meters van de tocht was het spurten naar de inkom van de 
taverne waar we nog even konden napraten over deze geslaagde 
namiddag. 

 

18de Grenstochten: 21 augustus 2021  
 
Na een jaartje afwezigheid door je weet wel wat, kregen we de 
toestemming om terug te organiseren met inschrijving en controlepost. 
Dit wel nog met bepaalde beperkingen.  

 

         

De eerste wandelaars stonden reeds omstreeks 6u30 ongeduldig voor de 
poort te wachten voor een plaats op de grote parking.  



Men kon inschrijven voor afstanden van 6 km, 12 km, 17 km of 20 km. Er 
was ook een rolstoelenparcours voorzien. Naar goede gewoonte zochten 
we de natuur op. Via kleine paadjes en leuke wegeltjes gingen we naar 
het trekvlot waar alle wandelaars vanaf de 12 km het water over 
moesten. (We hebben deze keer geen weet van natte voeten). En zo ging 
het verder naar de controlepost. 

Op de controlepost hadden onze medewerkers hun handen vol met de 
bediening aan tafel van de wandelaars. 

De grote afstanden konden genieten van een mooie lus door de “Groene 
Putte” om vervolgens weer op de controlepost te komen. Na controle 
gingen die samen met de andere afstanden richting ons clubmagazijn om 
dan nog zo via “Trage wegen” en een stukje bos terug te keren naar de 
startplaats. 

We kijken terug op een geslaagde editie met 881 tevreden deelnemers. 

 
 
Clubwandeling in Opdorp: 11 september 2021  
 
Op 11 september om 13u tekenden een 30-tal smokkelaars present aan 
de kerk van Opdorp voor de groepswandeling van 7 of 15 km.  
Opdorp ligt net aan de provinciegrens met Antwerpen en Vlaams-Brabant 
en is een deelgemeente van Buggenhout. En wie Buggenhout zegt, denkt 



bijna altijd aan Buggenhoutbos. Echter kozen we ervoor om in de richting 
van Lippelo te gaan, dus weg van het bekende bos.  

     

Vrij snel kwamen we voorbij het Geografisch middelpunt van Vlaanderen. 
Dit punt werd ooit bepaald, na berekeningen, door studenten van de 
Leuvense universiteit. Het standbeeld ’Het Middelpunt’ markeert deze 
plaats.  

 

 



Na een kort intermezzo met bijpassend fotomoment trokken we verder 
langs landelijke, meestal onverharde, wegen om uiteindelijk na zeven 
kilometer aan te komen aan het kerkje van Lippelo. In het plaatselijke 
dorpscafé was er ruim de tijd om te genieten van de aangeboden 
clubtractie. Na een uurtje trokken we verder langs een onverwacht mooi 
traject door een natuurgebiedje naar het statige Lippelobos. Langs mooie 
dreven, afgezoomd met beuken en andere statige bomen en smalle 
paadjes bereikten we uiteindelijk opnieuw de plaats waar we vertrokken.  
Zij die er nog zin in hadden, namen nog de tijd om na te praten op een 
terrasje. Kortom een geslaagde en fijne groepswandeling 

 
Nachtwandeling Broederschool Stekene: 23 september 2021 
 
Reeds voor de 18de keer verleenden wij, als wandelclub van Stekene, onze 
medewerking aan de jaarlijkse schoolsportdag van de middelbare school 
in Stekene.   

Op een “schoolsportdag” wordt geen traditionele les gegeven, maar 
moeten alle leerlingen “aan sport doen”, elk naar hun eigen keuze en 
kunnen.  Eén van die keuzes is een nachtwandeling van ± 35km die 
doorging in de nacht  van donderdag 23 op vrijdag 24 september.   

Dit jaar verzamelden 60 leerlingen en 6 leerkrachten rond 21.00 uur. 
Onder begeleiding van Reno, Laurent en Tinus werd er gestart om via de 
Stekense Vaart naar het OC Boudelo te gaan waar na circa 8,50 km de 
eerste rust werd voorzien. Daarna zorgden nog vier lussen rondom OC 
Boudelo voor de nodige kilometers. Dankzij Irene, Paul, Ludwine, Anita en 
Bruno konden de leerlingen bij de tussenstops telkens genieten van 
warme soep, chocomelk, frisdrank, een suikerwafel of een banaan. 
Na 30 km kon, rond 5u in de morgen, de laatste afstand van Boudelo 
terug naar de school via de oude spoorroute afgelegd worden. De eerste 
leerlingen bereikten rond 6u de school waar ze een bericht met het uur 
van aankomst meekregen voor hun ouders. 

Dankzij een droge en zachte nacht en de sportieve inspanningen van de 
groep leerlingen werd ook deze editie een succes. De directie van de 
school en de leerlingen waren zeer gelukkig met de 
medewerking/begeleiding van Wandelclub de Smokkelaars . 



We bedanken de bereidwillige clubmedewerkers die instaan voor de 
voorbereidingen, de begeleiding onderweg en vooral ook zij die zorgen 
voor de nachtelijke bevoorrading. 

 

35ste Helletochten: 26 september 2021  

 

 

26 september om 7 uur. Met zo’n 35 helpers zijn we klaar om, na een 

grondige voorbereiding, de deelnemers te ontvangen. Er is keuze uit een 

parcours van 6-12-17-23 en 30 km, doorheen het waterwingebied van 

Sint-Jansteen, het Stropersbos en de Klingse bossen. We mikken op 1000 

deelnemende wandelaars. Het is nog donker als de eerste ongeduldige 

stappers reeds van start gaan. Wellicht willen ze tijdig thuis zijn om het 

WK-wielrennen op het scherm te kunnen volgen. Ondertussen ruikt het 

naar koffie en broodjes in de startzaal, nog later zal de geur van 

pannenkoeken erbij komen. Stilaan stroomt het gros van de wandelaars 

toe. Ook op de rustpost op het Gemeentelijk kleuterschooltje van de Paal 

wordt het na een uurtje drukker. Zo hebben we het graag. Uiteindelijk 

klokken we om 15u af op 1048 deelnemers. 137 Smokkelaars, waarvan 35 

helpers, tekenen die dag present. We krijgen veel lof over het parcours en 

de uitpijling en over de service van onze helpers. Ook dat doet deugd. 

Dikke merci om daar te zijn, hetzij als helper, hetzij als deelnemer. Als 

bestuur zijn we tevreden dat alles quasi vlot is verlopen.  



 

 

 

 

 

 

 



 

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 (poncho’s/rugzakken) wandelboekjes Limited 
Edition 
 

- 07/11 Niel (wsv Schelle)  
- 14/11 Oostende (West-Vlaanderen Wandelt 
– Keignaerttrippers)  
- 28/11 Ursel (De lachende wandelaars 
Aalter)  
- 11/12 Ieper (Nooit Moe Boezinge)  
- 12/12 Eksel (wsv De Bosdravers Eksel)  
- 19/12 Schilde (Bosgeuzen-Voorkempen vzw)  
- 26/12 Oudenaarde en Zottegem  
- 16/01/2022 Boortmeerbeek (Schiplaken) 
(Tornado) 
 

 

Hernieuwing lidmaatschap 2022. 

Het lidgeld blijft zoals de voorbije jaren onveranderd.   

 

 

Eerste actief gezinslid € 17 

tweede actief gezinslid € 13 

per bijkomend gezinslid € 11 

 

 



Inbegrepen in het lidmaatschap 2022:  

-   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 zeven eigen organisaties 

(Boudelotochten, Linietochten, Vlaanderen wandelt lokaal, 

Smokkeltochten, Grenstochten, Helletochten of Kerststallentocht). 

Helpers krijgen het inschrijfgeld terugbetaald. 

-   In 2022 belonen we terug onze leden met een attentie als ze kunnen 

aantonen dat ze hebben deelgenomen aan 25 wandelorganisaties. Voor 

<12-jarigen zijn dit 15 wandelorganisaties. 

Uw huidige lidkaart is geldig tot 31 december 2021!!! Vanaf het moment 

dat het lidgeld 2022 is betaald, wordt uw lidmaatschap op uw huidige 

lidkaart automatisch verlengd tot eind 2022. Gooi uw huidige lidkaart 

dus zeker niet weg!!!  

Om in 2022 van uw korting op een Wandelsport Vlaanderen organisatie 

te kunnen genieten moet uw lidgeld dus betaald zijn vóór 1 januari 2022. 

Daarom vragen we u om het lidgeld zo vlug mogelijk te betalen via BE88 

4186 0321 3141 BIC: KREDBEBB. 

Vermeld zeker bij de mededeling voor wie het lidgeld bestemd is. 

 

Walking in Belgium 2022 

 
Alle informatie i.v.m. georganiseerde tochten van Wandelsport 
Vlaanderen zijn steeds te vinden op 
https://www.wandelsportvlaanderen.be/ 

 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/


Wil je toch nog het “Walking in Belgium”-boek ontvangen, stuur dan een 
mail naar peter@desmokkelaars.be voor 18 december en betaal € 7 op 
de gekende rekening BE88 4186 0321 3141 (met vermelding Walking in 
Belgium 2022). Vanaf de Kerststallentocht kan u de Walking in Belgium 
verkrijgen via het secretariaat of op onze organisaties aan € 8 en dit tot 
einde voorraad. 

 

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 25 september overleed op 87-jarige leeftijd de 
heer Frans Smet. Frans was de vader van ons 
clublid Ronny Smet. 
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 zeven eigen wandelorganisaties. 
- Op iedere officieel erkende wandelorganisatie een korting op de 
inschrijvingsprijs. 
- Een verzekering lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid 
en rechtsbijstand. 
- 5 maal per jaar het clubblad "’t Smokkelaartje". 
- Per adres een gratis abonnement op het federatietijdschrift  ” Walking 
Magazine“. 
- 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 
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