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december 2021 

 

Voorwoord 

 

Mijn voorwoord in vorig smokkelaartje startte ik met de woorden ‘En ze 
zijn vertrokken’. Het glas leek op dat moment meer dan halfvol en we 
hadden binnen het bestuur een mooi clubprogramma voor ogen tot het 
einde van het jaar. Ondertussen zijn we slechts twee maanden verder en 
jammer genoeg genoodzaakt om dit programma opnieuw aan te passen, 
quasi te annuleren. U leest er meer over verder in dit clubblad. 

Nog in dit nummer een oproep om je lidmaatschap 2022 te hernieuwen. 
Het blijft meer dan de moeite waard. Als het enigszins kan starten we 
begin volgend jaar met nieuwe activiteiten waar je als clublid volop van 
zal kunnen genieten. En als lid ben je aangesloten bij Wandelsport 
Vlaanderen en ben je meteen goed verzekerd tijdens je 
wandelmomenten. En uiteraard maak je dan deel uit van een heel fijne 
club. Dus gewoon doen ! 

We hopen jullie snel opnieuw 
terug te zien en samen het glas 
te heffen op een nieuw en beter 
jaar 2022. We voorzien hiervoor 
een inwandeling op vrijdagavond 
28 januari 2022. Blijf 
ondertussen wandelen en 
genieten van wat de natuur of 
‘gewoon onderweg’ te bieden 
heeft. 

Ik wens jullie een mooi eindejaar toe met veel aangename 
(wandel)momenten. Heel veel sterkte aan hen die te maken hebben met 
ziekte of verdriet. 

 

Hartelijke groeten, 

Jullie voorzitter.  

Geert Creve 



Komende activiteiten  
 
Wegens de verslechterde situatie rond corona zien we ons genoodzaakt 
om onze volgende activiteiten af te gelasten of sterk te wijzigen. 
Ook nationaal worden er heel wat wandeltochten geannuleerd. (zie 
www.walkinginbelgium.be ) 
 

Treinreis Brugge zaterdag 11 december 2021 
Gaat tot onze spijt niet door. Brugge baadt op dat moment in de 
duizenden lichtjes van ‘Wintergloed’. Dit brengt enorm veel volk naar de 
stad. Ook op de trein zelf zou het dan heel druk kunnen zijn. Vandaar dus 
dit besluit. 

 
19de Kerststallentocht zaterdag 18 december 2021 
De veiligheid van onze medewerkers en de wandelaars kan niet voor 

100% gegarandeerd worden. Ook daarom het besluit om deze organisatie 

te annuleren.  

Als club-alternatief wordt wel het 

normale parcours uitgepijld op 18 en 19 

december. Startlocatie is parking 

Broederschool in de Nieuwstraat, 

Stekene. Je kan kiezen tussen 6 – 9 - 11 of 

13 km. De afstanden 11 en 13 km krijgen 

deels een vernieuwd parcours door de 

Huickstraat onder de voeten. Uiteraard 

gaan alle afstanden door het mooi verlichte centrum van Stekene en de 

sfeervolle wijk Kiekenhaag. Wil je volop genieten, dan wandel je best in 

de vooravond wanneer het donker wordt. Uiteraard organiseren we geen 

rustpostfaciliteiten. Gelieve reflecterende kledij te dragen. 

 

http://www.walkinginbelgium.be/


 

Op zaterdag 18 december zal tussen 15 en 17 uur een afvaardiging van 

het  bestuur aanwezig zijn op de parking aan de Broederschool. Je kan 

dan je betalingsbewijs 2022, het formulier ziekenfonds en (indien op 

voorhand besteld) de WALKING IN BELGIUM afhalen of laten afhalen. Je 

kan dan ook terecht voor vragen omtrent lidmaatschap en andere zaken.  

 

Opening wandeljaar 2022: vrijdag 28 januari 2022 
Wat zullen we mogen (of niet mogen) organiseren eind januari? 

Niemand die het weet!!! 

Hou zeker deze datum vrij want we voorzien een ontmoetingsmoment 

met een traktatie op “2022” en een wandelingetje. 

De uitnodiging volgt nog. 

 

Clubwandeling in en rond het Heidebos: zaterdag 12 februari 

2022 
Op zaterdag 12 februari 2022 organiseren we een clubwandeling in en 

rond het Heidebos in Moerbeke-Waas. Vertrekken doen we om 13 uur 

stipt aan parking 1 van het Heidebos, Keizerhoek in Moerbeke Waas. Net 

zoals bij de vorige clubwandelingen zal er een parcours worden 

uitgestippeld met een korte wandeling van 7 à 8 km en lange wandeling 

van 15 à 16 km zodat iedereen mee kan. Onderweg bieden we jullie een 

traktatie aan, onder de vorm van een “wagenrust”. 

Praktisch: eigen vervoer naar startlocatie. Inschrijven is verplicht via 

busreis@desmokkelaars.be of 

via 0474/74.55.85 (tussen 18 

en 19 uur) en dit vóór 10 

februari 2022. Vermeld zeker 

naam + aantal personen + 

afstand van de gekozen tocht 

met vermelding van 

“Heidebos”.  

 



Jaarkalender 2022: 

 

 Vrijdag 28 januari 2022 
Opening wandeljaar 
 

 Zondag 6 maart 2022 
34ste Boudelotocht 
 

 Donderdag 14 april 2022 
18de Linietocht 
 

 Zondag 24 april 2022 
Vlaanderen wandelt (lokaal) 
 

 Zondag 5 juni 2022 
38ste Smokkeltochten / memorial Leo Martens 
22ste 50km van Stekene 
Bonustocht 
 

 Zaterdag 20 augustus 2022 
19de Grenstocht 
 

 Zondag 25 september 2022 
36ste Helletochten 
 

 Zaterdag 17 december 2022 
19de Kerststallentocht 
 

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

 

Voorbije activiteiten 
 

Clubwandeling in Koewacht: 24 oktober 2021 
 Zondagmiddag 24 oktober was een uitgekozen dag om weer eens te gaan 
smokkelen met onze clubgenoten. 
Verdeeld over 2 groepen “de 8 km” en “de 16 km” vertrokken we over 
héél rustige wegen richting natuur. 

We stapten deels over wegen die we kennen van de Grenstocht maar het 
grootste deel was onbekend voor onze normale organisaties. Het trekvlot 



mocht eigenlijk  niet ontbreken. Dat was toch wel een extra attractie voor 
onze grootste afstand maar net te ver voor de 8 km. 

Beide afstanden werden beetje middendoor gesneden door een 
wagenrust, met voor ieder een drankje en een sneetje lekkere 
zelfgemaakte appelcake. (met dank aan Ilse) 

 

In het tweede deel van de tocht merkten we dat de natuur niet altijd het 
uitgelezen weer heeft voor een wandeltocht, want onze weg werd 
versperd met plassen en omgewaaide bomen. De eerste konden we nog 
overstappen maar de volgende vormde een echte hindernis. Hier was het 
er onderdoor of rond het uitgewaaide wortelgat. 

 

De tocht werd nog afgesloten met een oversteek over een brugje/balk en 
over de rand van een ajuinveld en daar kon nog wat geraapt worden 



hoor. Zo kwamen we weer aan onze vertrekplaats waar er gelegenheid 
was om nog iets te drinken. 

        

 
Iedereen heeft weer kunnen genieten van een Stekense/Koewachtse 
wandel hoog dag 
 

 

 



Nieuws Wandelsport Vlaanderen 

Afhaalpunten gadgets (poncho’s/rugzakken) wandelboekjes Limited 

Edition 

 
Hieronder kan men de afhaalpunten 
terugvinden van het speciale Limited Edition 
wandelboekje. Bij voldoende aantal stempels 
kan men zijn boekje inruilen voor de 
geschenken. De wandelaar dient te kiezen voor 
welk gadget hij/zij spaart. Bij 15 stempels 
ontvangt men een poncho of bij 25 stempels 
ontvangt men een rugzak. 

 
 

Zondag 12/12/2021        WSV De Bosdravers Eksel (L)  
Zaterdag 18/12/2021     ’t Wandel Voetje (W-VL)  
Zondag 19/12/2021        De Bosgeuzen – Voorkempen Schilde (A)  
Zondag 26/12/2021        WSV Egmont Zottegem (O-VL)  
Zondag 26/12/2021        Hanske de Krijger Oudenaarde (O-VL) :   
Zondag 16/01/2022        Wandelclub Tornado Boortmeerbeek (VL-BR)  
 
Meer info over deze tochten en afgelastingen kan men vinden op de 
wandelkalender van Wandelsport Vlaanderen. 

 

Herinnering hernieuwing lidmaatschap 2022. 

 
 

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 op de inschrijvingsprijs. 

https://www.walkinginbelgium.be/
https://www.walkinginbelgium.be/


-   Een gevarieerd wandelaanbod gedurende het ganse jaar. 
-   Een aanvullende verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke 
aansprakelijkheid (zie artikel over verzekeringen). 
-   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 slechts 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. 

Nieuwe leden die lid geworden zijn vanaf 27 juni 2021 (Vlaanderen 
Wandelt Lokaal) hoeven hun lidgeld niet te hernieuwen. Zij zijn 
automatisch lid tot eind 2022. 

Tijdens welke activiteiten is men verzekerd? 
 
Leden zijn verzekerd als ze individueel gaan wandelen. Bij een 
georganiseerde wandeltocht zijn ze ook verzekerd op weg naar en van de 
wandeltocht. Tijdens die georganiseerde wandeltocht zijn ze enkel 
verzekerd mits ze in het bezit zijn van een geldig betalingsbewijs. De 
verzekering geldt ook voor leden die deelnemen aan een nevenactiviteit 
zoals een occasionele fietstocht, een bbq, een ledenfeest, … met 
uitzondering van een hoog-risico sport. 
De verzekering geldt ook voor een wandelongeval op reis, zowel in 
binnen- als buitenland. 
 



 
De niet-leden die deelnemen aan een erkende wandeltocht 
georganiseerd door een Wandelsport Vlaanderen-club of georganiseerd 
door de federatie zelf, zijn alleen tijdens de wandeling verzekerd mits 
voorlegging van een geldige inschrijfkaart. 
 

Walking in Belgium 2022 
Alle informatie i.v.m. georganiseerde tochten van Wandelsport 
Vlaanderen zijn steeds te vinden op 
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. 
 

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  

 

Familiaal 
Op 2 december overleed op 80-jarige leeftijd clublid de heer Robert Van 
Buynder. Robert was de echtgenoot van clublid Agnes De Bock. 
Robert was jarenlang een vaste medewerker aan onze inschrijvingstafel. 
Wij betuigen aan de familie ons oprecht medeleven en wensen hen veel 
kracht en sterkte toe.  
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Clubinfo 
Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw 
WSVL 3149 

Secretariaat: Daknam-Dorp 37, 9160 Lokeren  
GSM: 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 

 

mailto:info@desmokkelaars.be
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