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juli 2022 
 

Voorwoord 

 

Dat regen op het verkeerde moment 

kan vallen hebben we tijdens onze 

Smokkeltochten mogen ondervinden. 

Deze organisatie viel letterlijk in het 

water: weersvoorspellingen variërend 

van code geel tot code oranje en de 

dag zelf enkele uren volop regen. 

Kortom de ideale cocktail om de 

wandelaar thuis te houden. Bijgevolg kwamen er nog geen 500 

wandelaars aan de starttafel. We hadden gerekend op minimum het 

drievoud. Jammer maar helaas, volgende keer beter. Maar zij die er toch 

waren hadden gelijk en beaamden achteraf dat ze ondanks de regen 

hadden genoten van een puike organisatie. Dikke merci aan hen die 

hiervoor zorgden! 

In dit derde clubblad van 2022 krijgen onze voorbije activiteiten de 

aandacht die ze verdienen en informeren we je ook heel graag wat er in 

de komende periode binnen onze club te beleven valt: op 31 juli trekken 

we er met de bus op uit, 20 augustus organiseren we onze Grenstochten 

en in september staan de ‘op en af’ en de Helletochten gepland. Ook in 

oktober en nog verder in het najaar zullen we niet stilzitten.  

Als je dit alles leest zijn de dagen op z’n langst of zijn ze zelfs al weer aan 

het korten. Dus is het nu ‘het moment’ om volop van het buiten-zijn te 

genieten. En daar hoort uiteraard het wandelen bij. Ik wens jullie allen 

alvast een heel mooie zomer toe, met veel fijne momenten en met heel 

veel zon en af en toe een deugddoende bui. En hopelijk valt die bui dan 

ook nog op het juiste moment.   

 

Jullie voorzitter, 

Geert 



Komende activiteiten  
 
Zondag 31 juli 
Busreis: 41ste Everbeekse wandeltocht 
 
Op zondag 31/07 plannen we een busreis naar de Everbeekse 

wandeltochten VZW. Deze club liet ons al een beetje voorproeven in hun 

mailtje wat we kunnen verwachten. 

Ze wandelen in velden en bossen van de Vlaamse Ardennen op de grens 

met Henegouwen of net erover. Er zijn daar geen culturele 

bezienswaardigheden, maar ze bieden ons een parkoers aan met 

prachtige natuurelementen zoals diep ingesneden beekjes, rijpende 

korenvelden, muren van maïs, een speels glooiend landschap met smalle 

veldwegels, holle wegen en bosranden. Dus we mogen wat verwachten ;-)  

We kunnen kiezen tussen 6-12-18-24-30 km, afhankelijk van onze 

beschikbare tijd. We kunnen bij aankomst in de startzaal ook genieten 

van een muzikale omlijsting, dus degene die nog energie over hebben na 

hun tochtje … 

De bus vertrekt in Stekene op de markt om 8.00uur. We zijn terug thuis 

rond 17.30 uur.  

Inschrijven: vóór 24/7/2022   via busreis@desmokkelaars.be of via       

0486/708902 (tussen 18 en 20 uur). Vermeld bij inschrijving: "Busreis 

Everbeek" en voor wie je inschrijft. Je deelname is pas definitief na 

aanmelding en overschrijving op rekening BE88 4186 0321 3141, BIC: 

KREDBEBB.  

Kostprijs: leden € 10,00 / ≤ 12jaar € 6,00, maximum te betalen per gezin  

€ 30,00. Niet-leden betalen € 5,00 extra (en kunnen alleen mee indien er 

nog voldoende vrije plaatsen beschikbaar zijn). 

 
Zaterdag 20 augustus 
19de Grenstocht 
 
Op 20 Augustus 2022 organiseren we voor de 19de keer onze Grenstocht. 

Vertrekken doen we bij transport Cerpentier. We voorzien afstanden van 

6, 12, 17 en 20 km en ook een rolstoelenparcours. Wandelen doen we 



door bos- en veldwegen over en langs de grens van België en Nederland. 

We komen, afhankelijk van de gekozen afstand, langs de Rietpolder, de 

Groene Putte en Koningshei.  

 

We hopen jullie massaal te mogen ontvangen.  

Natuurlijk voorzien wij op de startplaats en de 

controleposten een hapje en een drankje.  

Verdere praktische info over de Grenstochten 

tref je achteraan in het smokkelaartje aan.  

Tot dan 

 

 
Zondag 11 september 
Busreis: Op en af 
 
‘Op en af’. Een jarenlange traditie die we de voorbije twee jaren jammer 

genoeg niet hebben kunnen laten doorgaan. Dit jaar hernemen we de 

reeks. 

Gedurende die clubuitstap met de bus 

wandelen we in groep ongeveer 22 km in 

een heuvelachtige omgeving. Dit jaar is onze 

keuze gevallen voor een wandelbezoek aan 

Het Hageland. Dit is de heuvelachtige 

vierhoek tussen Leuven, Aarschot, Diest en 

Tienen. Kenmerkend zijn de holle wegen en 

de weidse landschappen en hier en daar zelfs 

een wijngaard. 

Wij komen die dag zeker aan het mooie 

Kasteel Van Horst, welbekend van de verhalen van De Rode Ridder. Nog 

op ons programma tijdens onze wandeling: Het Walenbos, Het 

Troostembergbos, De Wijngaardberg en  Beniksberg. Stuk voor stuk 

prachtige natuurgebieden. Onze dag starten we met een tas koffie met 

versnapering in een plaatselijk café. De door u zelf meegebrachte picknick 



kunnen we ook nuttigen in hetzelfde café. 

Zowel in de voormiddag als in de namiddag wandelen we ongeveer 12 km 

met steeds een mogelijkheid om een stukje in te korten. Het is geen 

parkwandeling maar beschik je over een gemiddelde conditie kan je zeker 

mee. 

Vertrek van de bus in Stekene aan parking Tack op 11/09 om 08Hr. Terug 

in Stekene rond 20Hr30. In de terugreis stoppen we voor het avondmaal 

in een Lunchgarden. 

Kostprijs: leden € 15,00 / ≤ 12jaar € 7,50, maximum te betalen per gezin € 

45,00. Niet-leden betalen € 7,00 extra (en kunnen enkel mee als er plaats 

is op de bus). Inbegrepen busreis heen en weer, koffie met versnapering 

en een clubtraktatie.  

Inschrijven is verplicht via busreis@desmokkelaars.be of 0486/708902 

(tussen 18 en 19 uur) en dit vóór 4 september. Je inschrijving is pas 

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

Vermeld bij inschrijving en betaling ‘Op en af’ en voor wie je 

inschrijft/betaalt. 

Mis deze busreis niet!  

 
Data om aan te stippen: 

 Zondag 31 juli 2022 
Busreis: Everbeekse wandeltocht - Everbeek 
 

 Zaterdag 20 augustus 2022 
19de Grenstocht 
 

 Zondag 11 september 2022 
Busreis: “Op en af” - Aarschot 
 

 Zondag 25 september 2022 
36ste Helletochten 
 

 Zondag 16 oktober 2022 
Busreis: 7de Herfstwandeling - Berthem 
 

 Zaterdag 22 oktober 2022 
Danketentje 



 Zaterdag 10 december 2022 
Busreis: 24ste Marche Des Illuminations - Doornik 
 

 Zaterdag 17 december 2022 
19de Kerststallentocht 
 

 

Voorbije activiteiten 
 

Clubuitstap Antwerpse zuidrand 15 mei 2022 

 

Achtendertig smokkelaars verzamelden op de parking in Kruibeke. Van 

daaruit namen we de waterbus tot in Antwerpen. Daar gearriveerd deden 

we een kleine stadswandeling langs de Grote Markt en de Onze Lieve 

Vrouw kathedraal richting Groenplaats. Hier namen we de metro tot 

Berchem station waar we onze wandeling aanvatten. 

Na enkele kilometers konden we genieten van een eerste traktatie van 

onze wandelclub . Daarna begonnen we aan de door Geert uitgestippelde 

wandeling. Eerst stapten we door een natuurgebied Klein-Zwitserland 

genaamd. Om de toenmalige spoorinfrastructuur op te hogen werd grond 

aangevoerd uit de haven van Antwerpen. Zo kwam waarschijnlijk het riet 

op deze plaats en vinden we er nog vele schelpen, 100 jaar geleden was 

dit gebied namelijk nog weiland. Klein-Zwitserland is een voorbeeld van 

een jong opkomend bos, er groeien veel pioniersplanten, eiken en 

berken. Het gehele jaar door kan je er genieten van een boeiend planten 

en dierenleven. 

 



 

Daarna vervolgden we onze wandeling langs het prachtige kasteel 

Cantecroy en verder over de mooie wandelpaden door Fort iV in Mortsel, 

zodat we ook nog een stukje militaire geschiedenis konden ontdekken. 

De bouw van de forten was bedoeld als verdedigingsgordel, bestaande uit 

8 forten, rond Antwerpen Deze forten lopen van Wijnegem (Fort1) tot 

Hoboken (Fort 8). Het ontwerp ervan was van de toenmalige kapitein, 

later generaal Brialmont, daarom de naam Brialmontforten. De bouw 

werd aangevangen in 1859 en voltooid in 1864. We vinden er ook 

infoborden met soms trieste gebeurtenissen van de eerste wereldoorlog, 

aan Fort 5 werden in 1918 zestien mensen gefusilleerd. Na een twaalftal 

kilometer verlieten al enkelen onder ons de groep om iets vlugger te 

genieten van een drankje op een leuk terras. Want met de zomerse 

temperaturen was een drankje meer dan welkom. Voor de anderen was 

het nog even op de tanden bijten om nog een 4-tal km te wandelen langs 

mooie veldwegen rond het Domein Hof Ter Linden in Edegem. En dan was 

het ook aan ons om onze dorst te lessen. 

We keerden terug met de bus, de tram en de waterbus naar Kruibeke. De 

frisse wind op de waterbus zorgde alvast voor een fijne verkoeling want 

het was een warme maar vooral een leuke dag. Plezant om nog eens 

samen te zijn, Smokkelaars onder elkaar. 

 

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

Stekene 

 

Pinksterzondag. Traditioneel organiseren we dan als club de 

Smokkeltochten/Memorial Leo Martens en tegelijkertijd de 50km van 

Stekene. Naast de 50km kon er gekozen worden uit 40-30-23-17-12-6 km 

of een rolstoelparcours. Dus voor elk wat wils. De grootste afstanden 

trokken eerst richting Koewacht, waar de 50 en 40 km vanuit de rustpost 

Koningshei een extra lus maakten. Samen met de 30 km ging het dan 

verder tot de rustpost in de Wildernis. We waren met onze rustpost te 

gast bij Tuinaanleg Dirk Martens. Hier kwamen alle afstanden, met 

uitzondering van de 6 km. Daarna ging het verder naar de rustpost in het 

schooltje van Bosdorp. Om dan uiteindelijk de wandeling af te sluiten via 



de ‘Gelaagputten’. Aan de start in de Broederschool zorgde het bandje, 

waarin de dochter van Anne-Marie en Huib meespeelde, voor de nodige 

muzikale omlijsting en sfeer.  

 

 

Zelfs de ijskar was aanwezig. 

Zonder het regenweer hadden we gerekend op een 1500 à 1700 

deelnemers. Jammer genoeg moesten we ons tevreden stellen met 

minder dan 500 inschrijvingen. Bijgevolg stonden onze 50 medewerkers 

er die dag een beetje verloren bij. Want ze stonden klaar om alles in 

goede banen te leiden. Spijtig, maar volgende keer beter. Maar…. Alle 



deelnemers waren dubbel en dik tevreden over de perfecte organisatie. 

Een welverdiende dikke merci aan al onze smokkelaars-helpers. Dikke 

proficiat aan hen die toch volhardden om te komen wandelen. 

 

 
 

Nieuws van het secretariaat 

Stand ledenaantal 
Bij het verschijnen van dit Smokkelaartje staat de teller van ons 

ledenbestand op 430.  

We verwelkomen, sinds vorig Smokkelaartje, de volgende 8 nieuwe 

leden: Gino De Witte, Ann Herssens, Bianca Calle, Eddy Thuy, Lorenzo 

D’Hanis, Jaap Van Dijk, Marie-Christine Van Dijk-Faaij, Lieven De Cock en 

Peter Boudiny. 

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   

mailto:geert@desmokkelaars.be


 

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/


 

Zaterdag 
20 augustus 2022 

STEKENE 

19de 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: € 3,00 

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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