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mei 2022 
 

Voorwoord 

De eerste ‘echte’ organisatie van dit jaar waren de 34ste Boudelotochten. 

Het was meteen een schot in de roos, meer dan 2000 wandelaars 

kwamen die dag opdagen. Meteen ook een organisatie waar we ons 

‘kunnen’ weer eens konden tonen en waarbij we de deelnemers volop 

konden laten genieten tijdens deze dag. Hier en daar een wat langere 

wachtrij kon ons niet van ons stuk brengen. En als ik schrijf ‘ons’ dan 

bedoel ik des te meer de 45 enthousiaste medewerkers die op die dag, of 

sommigen zelfs al enkele dagen eerder, aan de slag waren. Stuk voor stuk 

hadden we hen nodig om alles in goede banen te leiden. En het is heel fijn 

als je dan na de organisatie de reactie krijgt dat ze blij waren om deel uit 

te maken van deze medewerkersploeg. Vrij snel na de Boudelotochten 

volgden de Linietochten en Vlaanderen Wandelt Lokaal. Ook hiervoor 

konden we rekenen op een schare vrijwilligers. Een dikke merci is hier 

daarom meer dan op zijn plaats, zonder hen zou het moeilijk zijn om onze 

club te runnen. 

Wandelen en laten wandelen blijft het doel van onze club. Op Pinksteren 

organiseren we voor de 38ste keer de Smokkeltochten/Memorial Leo 

Martens en voor de 22ste maal de 50 km van Stekene. Op 15 mei is er dan 

een echte ‘clubactiviteit’. We verkennen die dag een onbekend stukje 

Antwerpen tijdens een clubwandeling. Meer hierover verderop in dit 

Smokkelaartje. 

Geniet van de zon, de natuur en van het wandelen. Het is nu eenmaal 

bewezen dat het helend werkt voor lichaam en geest. Aan hen die toch 

met gezondheidsproblemen kampen wens ik tevens veel moed en een 

goed en spoedig herstel. 

 

 

Jullie voorzitter, 

Geert 

 



 
Komende activiteiten  
 
Clubuitstap Antwerpse zuidrand 15 mei 2022 

Op zondag 15 mei trekken we met onze club naar de rand van 

Antwerpen. Deze clubwandeling in groep zal ons vanuit Berchem via de 

natuurgebieden Oude Spoorwegberm en Klein Zwitserland naar het 

Kasteel Cantecroy en Fort IV in Mortsel brengen. We gaan dus op 

verkenning op, langs en door een stukje van het militaire verleden van 

Antwerpen. In een plaatselijk café in Mortsel oude God kunnen we onze 

picknick nuttigen.  

      

Na de middag pikken we nog een stukje Oude Berm mee om dan in 

Edegem in Fort V de korte wandeling af te ronden. Degenen die kiezen 

voor de langere wandeling doen een extra lus rond het Domein Hof Ter 

Linden in Edegem. Gedurende die dag maken we kennis met een 

onverwacht stukje natuur en militaire geschiedenis in Antwerpen en zijn 

omgeving. Er is keuze tussen 12 of 16 km. 

Om het nog specialer te maken vertrekken we vanuit Kruibeke met de 

waterbus naar het Steenplein in Antwerpen. Daar schakelen we over op 

het tramnet om Berchem te bereiken. Terugkeren vanuit Edegem naar 

Kruibeke doen we op dezelfde manier maar uiteraard in omgekeerde 

volgorde. 

 

Praktische informatie: Samenkomst achteraan de Scheldelei in Kruibeke 

op de parking van de veerdiensten om 09 uur (de waterbus vertrekt om 

09Hr10 !). We hopen tegen 17.30Hr opnieuw in Kruibeke te zijn. Picknick 



zelf mee te brengen. Kostprijs €7. Niet-leden kunnen mee voor €12. Alle 

vervoer en een traktatie van de club zijn inbegrepen. 

Inschrijven is verplicht via busreis@desmokkelaars.be of via 0486 70 89 

02 (tussen 18 en 19 uur) en dit vóór 13 mei. Je inschrijving is pas definitief 

na betaling op rekening BE88 4186 0321 3141, BIC: KREDBEBB. Vermeld 

bij inschrijving en betaling ‘Uitstap Antwerpen’ en voor wie je 

inschrijft/betaalt. 

We maken er een gezellige ‘echte clubuitstap’ van. Inschrijven en klaar is 

kees 

 

 

38ste Smokkeltochten/Memorial Leo Martens - 22ste 50 km van 

Stekene 

Op Pinksterzondag pikken we onze traditie opnieuw op en organiseren 

we voor de 38ste maal onze Smokkeltochten/Memorial Leo Martens en 

tegelijkertijd voor de 22ste keer de 50 km van Stekene. Starten doen we in 

de Broederschool in de Nieuwstraat in Stekene. Er is keuze tussen 6-12-

17-23-30-40 en 50 km. We voorzien eveneens een parcours voor 

rolwagens. Rustposten zijn voorzien in OC Koningshei in Koewacht  (50-

40-30km), Tuinaanleg Dirk Martens (50-40-30-23-17-12) en voor alle 

afstanden in het schooltje van Bosdorp. Naargelang de gekozen afstand 

doorkruis je de bosgebieden Bekaf, Polken, Berg en Wullebos. Ook een 

stukje stiltegebied aan de Vaart van Stekene en het Gelaag staan op het 
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wandelprogramma. 

Als clublid ben je uiteraard meer dan welkom en kan je gratis deelnemen. 

Vergeet dan zeker je lidkaart niet en je Smokkelkaart die recht geeft op 4 

gratis deelnames tijdens onze organisaties. 

Wil je de uitdaging aangaan om de 50 km te stappen en wens je zeker te 

zijn van een gratis T-shirt? Dan is vóórinschrijven noodzakelijk voor 16 

mei € 13,50 (leden federatie: € 12,00) = inschrijving + 1 smos kaas/hesp + 

3 consumpties aan € 1,50 + T-shirt 

Op de dag zelf kan je ook nog inschrijven € 14,50 (leden federatie: € 

13,00)= inschrijving + 1 smos kaas/hesp + 3 consumpties aan € 1,50 + T-

shirt. 

Voor onze leden, die op de dag zelf willen helpen maar ook graag de 

“Smokkeltochten” willen stappen, bestaat er de mogelijkheid om op 

donderdag 26 mei de tocht van 50 km of de tocht van 12 km te stappen.  

Vertrek van de 50 km is om 06.00 uur en de 12 km vertrekt om 09.00 uur. 

Beiden vertrekken vanaf de “Broederschool” te Stekene. 

Liefhebbers voor de 50 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.  

 
Data om aan te stippen: 

 Zondag 15 mei 2022 
Clubuitstap (Antwerpse zuidrand) 
 

 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 
 

34ste Boudelotochten: zondag 6 maart 2022 

Op zondag 6 maart merkten we al vrij snel dat dit meteen een topeditie 

van de Boudelotochten ging worden. Vooraf was er reeds de aanmelding 

van 180 wandelaars van het bedrijf Volvo. Ook de website werd veel 

bekeken. Dit was een eerste indicatie dat de mensen opnieuw goesting 

hadden om georganiseerd te wandelen. Na de lange periode met 

beperkingen wegens corona was er schijnbaar meer dan ooit nood om 

deel te nemen aan een wandeltocht. De laatste controle van de CST 

namen ze er maar al te graag bij. Meer dan 2000 deelnemers scanden die 

dag in om deel te nemen. De startzaal leek soms wel even te klein en ook 

op de controleposten was ook gezellig druk. Maar het was vooral 

genieten op het perfect uitgestippelde en uitgepijlde omlopen. De goede 

zorgen van onze medewerkers zorgden er voor dat quasi alles vlekkeloos 

verliep. (Inderdaad soms was er wel eens een wachtrij). De reacties van 

de deelnemers waren overwegend lovend. Kortom ook wij als club 

konden de dag tevreden en met enige fierheid afsluiten. 

18de linietochten: donderdag 14 april 2022  
 
De start voor de Linietochten kon wegens de 
wegenwerken niet doorgaan in het ‘t Helleken en 
daardoor waren wij genoodzaakt uit te wijken naar 
School “de Drie Beuken”. Er werden nieuwe 
paadjes in het Stropersbos ontdekt, het 
Nederlandse waterwingebied lag er prachtig bij en 
in de Clingse bossen is ook altijd wat te beleven. 
De controlepost in het gemeentelijke 
kleuterschooltje De Paal is een zalige locatie 
omdat we ook daar vlakbij het bos zitten. We 
noteerden 550 deelnemers en medewerkers op 
onze tellijst. Degene die kwamen wandelen waren 



zeker heel tevreden. Bedankt alweer aan onze noeste werkers van die 
dag. 

 

Vlaanderen wandelt lokaal: zondag 24 april 2022 

Nog vóór de zon opkomt, staan we op. 
Vandaag zijn we immers paraat om onze 
wandelaars te voorzien van spijs en 
drank en hen te laten genieten van het 
moois dat onze streek te bieden heeft. 
Aangezien het ‘lokaal’ wel erg letterlijk 
mag worden genomen - ongeveer 50 
clubs in Vlaanderen laten vandaag hun 
deelnemers wandelen - verwachten we 
niet echt veel volk. Toch scannen we 
296 wandelaars. Dit zijn er toch 100 
meer dan vorig jaar. Menig wandelaar 
laat ons weten dat hij enorm heeft 
genoten van het parkoer door de 
Kemzeekse peren- en appelboomgaarden en het landelijke groen. 
We kunnen tevreden zijn met het deelnemersaantal en danken alle 
medewerkers en wandelaars. 

 
 

 



 

Nieuws van het secretariaat 

 

Stand ledenaantal 
Eind april stond de teller op 422 actieve leden. 

Sinds vorig Smokkelaartje mochten we 23 nieuwe leden verwelkomen. 

We heten daarom Carels Tony, Rijpens Gracy, Rondelee Nathalie, Pilaet 

Jessie, De Jonghe Marc, Heyndrickx Anne Marie, Vercauteren-Seghers 

Kurt, van Itegem Ria, Van Tienen Christof, Bordui Anouchka, Van Tienen 

Vicky, Van Roosbroeck Annie, El Beldji Jonas, Roelofs Gerd, Verstraeten 

Maria, Hofstra Hans, Verbeeck Chris, Dullaert Rose-Anne, Boey Brigitte, 

Waem Marc, Borghgraef Sandra, Lippeveld Ken en Van der Spiegel Peggy 

hartelijk welkom in onze club. 

 

Week van de vrijwilliger 2022 

Ondertussen ligt de ‘week van de vrijwilliger 2022’ al even achter de rug, 

ze werd georganiseerd tussen 27 februari en 6 maart. In het voorwoord 

van de voorzitter werd het al even aangehaald: Zonder vrijwilligers is een 

organisatie nu eenmaal moeilijk te runnen. Als club kunnen we het nooit 

teveel zeggen: Dikke merci om klaar te staan - om mee te helpen waar 

kan, tijdens organisaties of tijdens ons dagdagelijks clubbesturen. Tijdens 

en na de Boudelotochten werden de medewerkers letterlijk in de 

bloemetjes gezet. 

 

Wil je zelf meehelpen tijdens onze organisaties? 

Wil je graag je steentje bijdragen in de clubwerking en meehelpen tijdens 

één of meerdere organisaties van onze club? We verwelkomen je met 

open armen, want elke helpende hand is meer dan welkom en nuttig. 

Was je nog niet aangemeld? Stuur een mailtje naar 

geert@desmokkelaars.be   
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Weetje: Herstelling bakplaat 

Tijdens de voorbije Boudelotochten ondervonden we dat extra capaciteit 

voor het bakken van pannenkoeken zeer welkom zou zijn. Een herstelling 

en het bijplaatsen van een brander-buis op onze huidige bakplaat zou dit 

al kunnen bewerkstelligen. Clubleden Luc en Katrien zorgden er voor dat 

deze klus door de Firma Van Hooste BVBA werd uitgevoerd. We zullen de 

firma en hun personeel hiervoor op een originele manier bedanken. 

 

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 
 
Overlijdens 

Op 24 maart overleed Marleen Wille. Marleen was tot eind vorig jaar lid 
van onze club. Wij betuigen aan de familie ons oprecht medeleven en 
wensen hen veel kracht en sterkte toe. 

 

 

Op 22 april overleed André 
Linthout op 68-jarige leeftijd. 
Clublid André was de 
echtgenoot van ons bestuurslid 
Annemie Smet, de broer van 
clubleden Herman Linthout en 
Lieve Linthout en de 
schoonbroer van bestuurslid 
Anita Colman en clublid Guido 
Heeman. 
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 
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    -----------------------------------------------INFO------------------------------------------- 

                           www.desmokkelaars.be 
                                    INFO : Marleen Van Havermaet:  0474/74 55 85 

 

 

start: Broederschool 
Nieuwstraat 17, Stekene - centrum 

afstanden: 6 – 12 – 17 – 23 – 30 –  42 – 50 km 

inschrijving: tussen 6u en 15u 

deelname: € 3,00 (leden federatie: € 1,50) 
kinderen <12 wandelen gratis. 
Voorinschrijving 50 km (voor 16 mei): 
50vanstekene@desmokkelaars.be 
€ 13,50 (leden federatie: € 12,00) 
= inschrijving + 3 drankbonnetjes twv € 1,50 
+ 1 smos kaas/hesp + T-shirt 
Daginschrijving 50 km: 
€ 14,50 (leden federatie: € 13,00) 
= inschrijving + 3 drankbonnetjes twv € 1,50 
+ 1 smos kaas/hesp + T-shirt 

openbaar 

vervoer: 

De Lijn: ritnr. 41, 43, 44 Sint-Niklaas - Stekene 

(halte op 300m van de startplaats) 

6 - 12 – 17 – 23 – 30 – 42 – 50 km 
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