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Februari 2022 
 

Voorwoord 

 

Elk clublid ontvangt dit clubblad, jaargang 36 nr.1, uitzonderlijk per post. 

Een en ander heeft te maken met de nodige formaliteiten om het jaar in 

te zetten. Voor zij die niet langer lid van onze club wensen te blijven is dit 

meteen het laatste clubblad dat ze zullen ontvangen. 

Doch het is heel fijn om vast te stellen dat het overgrote deel van onze 

leden trouw is gebleven aan onze club. Dit doet deugd, vooral omdat we 

als clubbestuur beseffen dat we ook in het voorbije jaar (het tweede jaar 

op rij) slechts een gedecimeerd clubprogramma konden en mochten 

aanbieden.  

Toch laten wij, het voltallige clubbestuur, jullie ook dit jaar niet zomaar 

los. Ondertussen liggen er al twee activiteiten achter de rug, zijnde de 

alternatieve inwandeling 2022 en de clubwandeling in het Heidebos. We 

weten dat het nog even lastig blijft om echt concrete plannen te maken 

maar we kijken vooruit. In de hoop om binnen een tweetal maanden de 

frequentie van onze clubactiviteiten op te krikken en om stilaan ‘normaal’  

te organiseren. U leest er alles over in dit clubblad. 

Ook in dit clubblad lezen jullie een kort overzicht van onze werking in 

2021 en ook onze penningmeester biedt jullie een kijk in onze club-

financiën. 

Zelf maak ik van de gelegenheid gebruik om het voltallige bestuur even in 

de figuurlijke bloemen te zetten. Het is geen evidentie om als bestuurslid 

correct en enthousiast aan de slag te blijven in deze toch wel bizarre 

periode waarbij we haast geen contacten konden maken met onze 

clubleden. Hoed af en dikke merci! Samen met mij zijn ze zich er van 

bewust dat er nog enkele uitdagingen staan te wachten. Uitdagingen om 

opnieuw aan de slag te gaan om onze clubwerking georganiseerd te 

krijgen.  

Ondertussen is februari al een eindje gevorderd, we naderen of zijn net 

voorbij de ietwat bizarre datum van 22-02-2022. Toch maak ik van de 

gelegenheid gebruik om nogmaals elk clublid het allerbeste toe te wensen 

voor zichzelf, voor zijn/haar familie of vriendenkring. Snelle woorden 



maar welgemeend! Aan hen die toch met gezondheidsproblemen 

kampen wens ik veel moed en een goed en spoedig herstel. 

Jullie voorzitter, 

Geert 

 

Woordje secretaris 
 
In januari wensten we elkaar een gezond en gelukkig jaar, hopelijk komen 
deze wensen uit en krijgen we met z'n allen de pandemie onder controle. 
De twee vorige jaren stonden de georganiseerde wandelingen nog op een 
laag pitje. Verenigingen die het aandurfden of toestemming kregen van 
hun gemeente mochten wel genieten van een goede opkomst en een 
succes. Zo hebben wij ook in juni, augustus en 
september 3 tochten kunnen organiseren met een 
mooi deelnemersaantal.  
Vlaanderen wandelt werd in april nog uitgesteld 
omwille van corona een latere versie ging door op 
27 juni, 175 wandelaars schreven zich die dag in om 
een nieuw parcours in Kemzeke en omstreken te 
verkennen. Dit jaar doen we het over met hopelijk 
meer wandelaars op 24 april 2022. Bij de 
Helletochten kwamen 1.048 wandelaars en voor de 
Grenstochten schreven zich 881 deelnemers in, 
telkens om een prachtig parcours te wandelen. 
De leden die onze club blijven steunen zijn we heel dankbaar. Wij hebben 
op het moment, dat het clubblaadje bij jullie in de bus valt, 387 betalende 
leden. 21 leden stuurden ons een mail met de mededeling dat ze niet 
langer lid blijven. Je kan je lidgeld voor 2022 nog altijd overschrijven. 
Vorig jaar hebben wij geen busreizen en ook geen wandelweekend 
kunnen organiseren. Dit jaar gaan we ons uiterste best doen om toch 
enkele groepswandelingen of busreizen te kunnen fiksen en we kunnen 
rekenen op medewerking van de gemeente om onze eigen organisaties te 
laten doorgaan. Dus hoop ik veel van jullie op een of meerdere van onze 7 
wandeltochten te zien. 
 
de secretaris,  
Marleen 



 

Woordje penningmeester 
 
Spijtig genoeg heb ik het voor het tweede jaar op rij minder werk gehad 
als penningmeester. Ook nu weer had ik het liever anders gezien!  
Net als in 2020 waren er 2021 maar 3 grote posten die voor ontvangsten 
zorgden: de lidgelden, de opbrengst van onze 3 georganiseerde tochten 
(Vlaanderen wandelt lokaal, Grenstochten en Helletochten) en de subsidie 
van de gemeente Stekene. 
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 en Kerstkaartje, huur 
magazijn, verzekeringen, website, 
secretariaatskosten, bedanking 
van onze helpers via een 
waardebon en onze jaarlijkse financiële steun aan de vier Stekense 
verenigingen die zich inzetten voor de mindervaliden (KVG, VFG, Pieternel 
en Dag van Jan en Alleman).  
 
Zowel de inkomsten als de uitgaven waren iets hoger dan in 2020. Dit alles 
geeft ons voor 2021 een positief saldo van € 1.200. 
 
de penningmeester, 
Danny 

 
Komende activiteiten  
 

Voorwandeling Boudelotochten: zaterdag 26 februari 2022 
 
Voor leden, die op de dag van de Boudelotochten willen helpen maar ook 
graag deze tocht willen stappen, bestaat er de mogelijkheid om op 
zaterdag 26 februari het parkoers van 12 km of 30 km in groep te 
wandelen. De 30 km verzamelt om 08.00 uur en de 12 km om 09.00 uur 
aan het “Boudelocentrum” Kasteelstraat 23 te Klein-Sinaai. Liefhebbers 
voor de 30 km kunnen zich aanmelden bij bestuurslid Peter en voor de 12  



 
km kan dit bij bestuurslid Anita. Met de deelnemers worden er nog 
verdere afspraken gemaakt. 
 

34ste Boudelotochten: zondag 6 maart 2022 

 
Op zondag 6 maart organiseren we voor de 34ste 

keer de “Boudelotochten” en dit is tevens onze 

eerste echte organisatie van het jaar. Het 

ontmoetingscentrum “Boudelo”, Kasteelstraat 23 

te Klein-Sinaai is voor deze tocht de gebruikelijke 

startplaats. De keuzeafstanden zijn 6 km, 12 km, 

17 km, 23 km en 30 km alsook een aangepast 

parkoers voor rolstoelgebruikers, met rustposten 

in “Meulevijvers” en “Zwaanaarde”. Afhankelijk 

van de gekozen afstand stap je door de Polken, 

langs de Moervaart, door het Bosgebieden de 

Baggaert en het Het Wullebos, naar de Kruiskapel 

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. 

Mogen we jou verwachten als wandelaar of helper? Stilletjes rekenen we 

erop. 

 

18de linietochten: donderdag 14 april 2022 
 
Op donderdag 14 april 2022 organiseren we hopelijk voor de 18de  keer 

onze Linietochten. We vertrekken vanuit vanuit ‟t Helleken” Prekekeplein 

te Stekene. We wandelen in het begin van de lente, langs De Linie, door 

het Stropersbos, de Bekaf en Klingse bossen. Hier en daar een flirt met de 

landsgrens van Nederland. Op alle afstanden is bos en natuur verzekerd 

via bosdreven, paden en graslanden. De Linietocht is een aanrader voor 

iedere wandelaar die houdt van wandelen en genieten in een groene 

rustgevende omgeving. Voor de praktische informatie verwijzen wij u 

naar de flyer, die verderop in het Smokkelaartje staat. Hopelijk tot dan… 

 



Vlaanderen wandelt: zondag 24 april 2022 

De laatste zondag van april bindt iedere wandelaar traditioneel zijn 

stapschoenen aan voor VLAANDEREN WANDELT.  

Onder het motto #iedereen wandelt zal de organisatie ook dit jaar 

doorgaan onder de naam Vlaanderen Wandelt Lokaal.   

Het doel is vrij eenvoudig: leden en niet-leden op 24 april 2022 massaal 

aan het wandelen zetten, met een ruim aanbod van lokale 

wandelorganisaties gespreid over alle Vlaamse provincies.  

Onze club zal op zondag 24 april ook een tocht voorzien met vertrekplaats 

te Kemzeke. 

 

Data om aan te stippen: 

 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, danketentje, “op en af” en 
treintochten worden later meegedeeld. 

 

Voorbije activiteiten 
 

Kerststallentocht: zaterdag 15 december 2021  
 
Deze tocht kon helaas niet doorgaan. 
Om onze leden de kans te geven om hun betalingsbewijs, formulier 
ziekenfonds en eventueel de “Walking in Belgium” af te halen werd er 



een mobiel standje opgezet aan de ingang van de Broederschool. We 
mochten heel wat leden verwelkomen die kwamen genieten van de twee 
uitgepijlde parkoers in Stekense kerstsfeer. Nieuw waren de kerstbomen 
van de Huickstraat en de sfeervolle aankleding van het park “Zomerhuis”. 

 

     
 

 
 
 



Opening wandeljaar: vrijdag 28 januari 2022 
 
Door Corona werd het een alternatieve inwandeling van 2022. 
Tussen 18u en 20u kon er gestart worden voor een tochtje van 7 km. 
87 leden die op voorhand hun aanwezigheid hadden bevestigd, ontvingen 
van het bestuur een nieuwjaarsgeschenkje. 
 

 
 

 
 

Onderweg werden de deelnemers 
nog eens getrakteerd op een drankje. 
Het was leuk om die avond zoveel  
tevreden leden te ontmoeten. 

 
 
 
 

 



 
Groepswandeling: zondag 12 februari 2022 
 
Voor de tweede clubactiviteit van 2022 die doorging op 12 februari 

tekenden bijna 85 leden present op parking 1 van het Heidebos in 

Moerbeke. Een zonnige winterse dag, ideaal voor een wandeling in de 

natuur, werd ons enkele dagen voordien beloofd. En het mocht ook zo 

zijn.  

 

Onder een stralend zonnetje werd op de parking de keuze gemaakt voor 

deelname aan de wandeling van 7 of 15 km. Peter, de parkoersmeester 

van dienst, stippelde een route uit waarbij we ons voor beide 

wandelingen kronkelend door dit mooie natuurgebied een weg baanden. 

Onderweg konden we aan de wagenrust van een door de club 

aangeboden kleine versnapering genieten. Het deed deugd om met velen 

samen te zijn om onze hobby uit te oefenen, te genieten van elkaars 

gezelschap in een mooie natuur en het maken van een leuke babbel. 

Kortom een heel fijne clubaangelegenheid, die gezien het ruim aantal 

deelnemers werd gesmaakt en ook nadien op veel positieve reacties 

mocht rekenen. 

Zou dit de aanzet zijn naar een meer normaal clubgebeuren? Als bestuur 

hopen we alvast van wel! 



    

 

Nieuws Wandelsport Vlaanderen 

 

 

Wandelboekjes Limited Edition 
De ledenspaaractie van Wandelsport Vlaanderen met het speciale 
wandelboekje “Limited Edition” die normaal afliep eind 2020 maar werd 
verlengd tot 31 december 2021 is afgelopen. 
De gratis poncho’s of rugzakken die nog niet waren afgehaald, werden 
tijdens “opening wandeljaar 2022” overhandigd aan de rechtmatige 
eigenaars.  
 

Maak kennis met het clubkampioenschap 
“Wandel punten bij elkaar en steun je club!!!” 

Keek je sinds 1 januari 2022 reeds naar de uitslagen van de 
wandeltochten op de site van Wandelsport Vlaanderen vzw? Dan zal je 
gemerkt hebben dat er naast elk blokje ‘Bekijk de uitslagen’ nu ook een 
blokje ‘Bekijk klassement’ aangeklikt kan worden. Daar kan je elke 
afdeling aanklikken en vind je ogenblikkelijk het actuele klassement.  

https://www.walkinginbelgium.be/de-wandelkalender/klassement


De clubs werden volgens het aantal leden ingedeeld in afdelingen. Onze 
club zit in afdeling 1. (bij de 25 grootste clubs, volgens het aantal leden, 
van Vlaanderen) 

Clubleden verdienen punten voor hun club als ze geldig ingeschreven en 
gescand zijn op een georganiseerde tocht van Wandelsport Vlaanderen 
vzw. Deze punten van alle clubleden afzonderlijk worden samengeteld en 
vormen zo het clubtotaal dat in de rangschikking wordt opgenomen.  

Waar kan je punten verdienen? 

- 1 punt bij deelname aan een gewone tocht 
- 2 punten bij deelname aan een bonustocht (“P” in wandelkalender) 
- 3 punten bij deelname aan een Regionale Wandeldag 
- 5 punten bij deelname aan een wandeling op Vlaanderen Wandelt 

Lokaal 

 
Goed verzekerd op weg! 
Een lidmaatschap bij een club, aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen 
vzw, biedt vele voordelen. Een uitgebreide verzekering is er één van. 

Wat te doen bij een ongeval tijdens een georganiseerde wandeling? 

Heb je een ongeval op een georganiseerde wandeling van een club, 
aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw, vraag dan bij de 
organisator van de wandeling een medisch attest. Dit formulier geef je 
aan de arts, die dit zal invullen. Neem zo vlug mogelijk contact op het 
secretariaat en vraag naar het ongevalsformulier (dit is ook te 
downloaden op www.wandelsportvlaanderen.be). Vul dit formulier in en 
mail het samen met het medisch attest door volgens de richtlijnen op het 
ongevalsformulier. Je krijgt dan via het opgegeven mailadres een 
dossiernummer en uitleg wat je verder moet doen om de gemaakte 
onkosten in te dienen. Bij problemen kan je steeds terecht bij ons 
secretariaat. 

Wat te doen bij een ongeval op een individele wandeling, 

Heb je een ongeval op een individuele wandeling, dan is het belangrijk 
dat je zelf bij de dokter om een medisch attest vraagt en vermeldt dat het 
om een “sportongeval” gaat. Daarna neem je zo vlug mogelijk contact op 
het secretariaat en vraag je naar het ongevalsformulier (dit is ook te 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/


downloaden op www.wandelsportvlaanderen.be). Vul dit formulier in en 
mail het samen met het medisch attest door volgens de richtlijnen op het 
ongevalsformulier. Je krijgt dan via het opgegeven mailadres een 
dossiernummer en uitleg wat je verder moet doen om de gemaakte 
onkosten in te dienen. Bij problemen kan je steeds terecht bij ons 
secretariaat 

 

Nieuws van het secretariaat 

Lidmaatschap 2022 

Uw lidkaart 2020 blijft geldig en te gebruiken in 2022. Ze werd of wordt 

opnieuw geactiveerd na betaling van uw lidgeld. 

 

Eerste actief gezinslid € 17 
tweede actief gezinslid € 13 
per bijkomend gezinslid € 11 

 

 

 

Ingesloten kan je, tenzij je het reeds eerder ontving, het betalingsbewijs 

van je lidmaatschap 2022 en de aanvraag voor terugbetaling 

lidmaatschap sportclub door het ziekenfonds (althans voor de Belgische 

leden) vinden.  Zijn deze zaken niet ingesloten of je ontving ze nog niet 

eerder dan betekent dit dat uw lidmaatschap 2022 nog niet vereffend is. 

Wens je toch lid te blijven? Regel dit dan op korte termijn aub!   

Wens je geen lid meer van onze club te blijven dan is dit meteen het 

laatste clubblad dat je ontvangt. 

 

Stand ledenaantal 
Midden februari stond de teller op 387 actieve leden. 

Sinds 1 januari mochten we reeds 5 nieuwe leden verwelkomen. We 

heten daarom Willaert Hilaire, Willaert Marjan, Mayerling Yeguez Rivas, 

Helsen Willy en Rombaut Tanja hartelijk welkom in onze club. 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/


Gratis deelname voor onze leden 
Bijgesloten vind je de “Smokkelkaart 2022”.  
Op vertoon en afstempeling van dit kaartje kan je 
vier van onze zeven eigen organisaties in 2022 
(Boudelotochten, Linietochten, Vlaanderen wandelt 
lokaal, Smokkeltochten, Grenstochten, Helletochten 
of Kerststallentocht) gratis stappen. 
Helpers krijgen op vraag het inschrijfgeld uitbetaald.  

25/15-deelnames-trofee 2022 
Het wandelen bevorderen bij onze leden is een van de doelstellingen 
binnen onze clubwerking. Daarom starten we dit jaar (na een 
onderbreking door Corona) weer de ‘trofee 25 deelnames’. Leden die 
minstens 25 (of 15 voor de <12 jarigen) georganiseerde tochten wandelen 
in 2022 krijgen tijdens opening wandeljaar 2023 een verrassing ter 
waarde van minstens € 10,00. 

Bedanking helpers 
Normaal bedanken we onze helpers via het jaarlijkse danketentje. Dit 
kon, wegens Corona, spijtig genoeg in 2021 niet doorgaan.  
Om onze broodnodige helpers toch te bedanken hebben we hen een 
“waardebon” geschonken. Deze waardebon kan gebruikt worden bij 
verschillende handelaars in Stekene. 

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, dan kan je de ‘Walking in 
Belgium’ verkrijgen tijdens 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  

https://www.wandelsportvlaanderen.be/
mailto:desmokkelaars.stekene@gmail.com


 

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
http://www.desmokkelaars.be/
https://www.facebook.com/wandelclubdesmokkelaars/


DE SMOKKELAARS STEKENE VZW 
WANDELSPORT VLAANDEREN VZW 3149 

www.desmokkelaars.be 

 

zondag 6 maart 2022: 34ste Boudelotochten 

Klein-Sinaai is ideaal gelegen om uitgelezen wandelroutes uit te stippelen. De talrijke 

bosrijke gebieden zoals: Den Baggaert, De Polken, het Wullebos en de meersen 

liggen allemaal op wandelafstand. Het parcours van alle afstanden bestaat 

afwisselend uit een mix van meersen, veldwegen, bospaden, paadjes en rustige 

wegen. Boudelotocht = 80% natuur om van te genieten!!!                        
start: Boudelocentrum, Kasteelstraat 23, 9190 Stekene (Klein-Sinaai) 

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

inschrijving: tussen 7u en 15u 

deelname: € 3,00 / leden federatie: € 1,50 / kinderen <12 gratis 

openbaar 

vervoer: 

De Lijn: ritnr. 41 Sint-Niklaas - Moerbeke (halte op 400m van de 
startplaats). 

 

donderdag 14 april 2022: 17de Linietochten 
 
Wandelen op een donderdag in de paasvakantie. Wat houdt u tegen om de 
wandelschoenen aan te trekken voor een tocht langsheen o.a. De Linie en 
De Wal, beiden met een flinke dosis oorlogsverleden uit de 18de eeuw. 
Afhankelijk van de gekozen afstand wordt er voorts nog gewandeld door 
het natuurgebied “De Stropers”, het Koninklijk Bos en de 
Waterleidingbossen van Sint-Jansteen (Nederland). 

start: Zaal ’t Helleken, Preekekeplein 8, 9190 Stekene (Hellestraat) 

afstanden: 6 - 12 - 17 - 20 km 

inschrijving: tussen 7u en 15u 

deelname: € 3,00  /  leden federatie: € 1,50 / kinderen <12: gratis 

openbaar 

vervoer: 

De Lijn: ritnr. 43 Sint-Niklaas – Hulst (halte Preekekeplein op 

50m van de startplaats) 

 

http://www.desmokkelaars.be/

