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september 2022 
 

 

Voorwoord 

 

Begin september. Hopelijk kunnen we nu nog enkele weken en of 

maanden genieten van het echte wandelweer en krijgen we er een Sint-

Michielszomertje bovenop. Ik reken er alvast op en wens het jullie ook 

toe.  

Ondertussen zijn er weeral enkele clubactiviteiten voorbij: De busuitstap 

naar Everbeek en onze Grenstochten. Hoe het geweest is, kan je verderop 

lezen in dit Smokkelaartje. 

En er staat nog heel wat te gebeuren. Eerst nog de ‘op en af’ op 11 

september, op 25 september organiseren we voor de 36ste maal de 

Helletochten. Een volgende busreis staat gepland op 16 oktober en op 22 

oktober organiseren we ons dank-etentje, waarbij elk lid van harte 

welkom is. Medewerkers aan onze organisaties kunnen gratis deelnemen.  

Stilaan nadert ook het einde van het jaar, tijd om aan de hernieuwing van 

uw lidmaatschap te denken. In deze tijd van alsmaar stijgende prijzen 

gaan wij als club tegen de trend in en behouden we de kostprijs van het 

lidmaatschap 2022 ook in 2023. Als dat geen goed 

nieuws is . 

Veel leesgenot in dit clubblad. Nog fijne en 

deugddoende wandelingen toegewenst tijdens een 

mooie ‘Indian Summer’ ofte Sint-Michielszomertje. 

En uiteraard gunnen we de natuur en onszelf ook de 

nodige regen. 

 

Jullie voorzitter, 

Geert 

 

 



 

Komende activiteiten  
 
Zondag 25 september 
36ste Helletochten 
 
Zondag 25 september is het weer zo ver. Dan organiseren we voor de 35e 

keer onze Helletochten. Vanuit het ‘t Helleken gelegen aan het 

Preekekeplein in de Hellestraat, parochie van de gemeente Stekene, 

vertrekken alle wandelingen. 

Er kan gekozen worden tussen 6, 12, 17, 23 en 30 Km, tevens is er ook 

een rolwagenparcours voorzien. Naar gelang de afstand die je kiest, 

wandel je langs het waterwinningsgebied, de Klingse bossen, den Bekaf 

en het Stropersbos. 

Wijkscholen De Paal en het Kalf worden die dag onze rustlocaties. Deze 

scholen liggen ofwel midden of aan de rand van het bos. Als club staan 

we voor deze organisatie garant voor een 90% onverhard parcours. 

Uiteraard is het niet moeilijk om daar een schitterend parcours uit te 

tekenen en te pijlen. 

Tevens hopen wij weer op een talrijke opkomst van wandelaars. 

Wilt u graag helpen op deze tocht, geef dan een seintje aan een 

bestuurslid of stuur een mail naar Geert. Leden die helpen en ook graag 

de tocht stappen? Dat kan!!! Op zaterdag 17 

September 2022 kan je de tocht in groep 

voorwandelen. Er kan gekozen worden uit 12 

km of 30 km. Vertrekken doen we om 8 uur 

voor 30 km en om 9 uur voor de 12 km aan het 

‟t Helleken, dat gelegen is aan het 

Preekekeplein in de Hellestraat. Voor de 12 km 

aanmelden bij bestuurslid Anita en voor de 30 

km bij bestuurslid Peter. Met de deelnemers 

worden er nog verdere afspraken gemaakt. 

 
 



Vrijdag 30 september 2022 
Nachttocht 
 
Al vele jaren organiseren we, tijdens de schoolsportdag van de 

Broederschool uit Stekene, de nachtwandeling voor de leerlingen. 

Een 60-tal leerlingen, begeleid door enkele leerkrachten, stappen dan 

gedurende de nacht een 30-tal kilometer. Als club staan we in voor de 

begeleiding van deze groepswandeling. 

Met deze doen we een oproep naar vrijwilligers om aan dit evenement 

mee te werken. Concreet zijn we op zoek naar een aantal clubleden die 

deze tocht (of een deel van de tocht) willen meestappen. 

Dit jaar wordt er gewandeld in de nacht van donderdag 29 september op 

vrijdag 30 september. Start om 21 uur aan de Broederschool, einde 

voorzien niet later dan 6 uur op 30 september. 

Bij interesse gelieve contact op te nemen met bestuursleden Anita 

Colman herman.linthout1@telenet.be  of Bruno D'Eer 

bruno.deer@telenet.be. 

 
Zondag 16 oktober 2022 
Busreis: Bertem 
 

 

 

We kozen deze keer 

voor een wandeling in 

Vlaams-Brabant; meer 

bepaald in de 

landstreek Dijleland.  

 

 
                                    ( Bertem) 
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We wandelen in de driehoek Bertem, Winksele en Meerbeek  door 

landelijk gebied met veel afwisseling van weiden, akkers, holle wegen en 

speelbos. We stappen door onverharde land- en boswegen met 

plaatsnamen als : Koeheide, Bertembos, Toverberg, Schapenheide, 

Eikenbos, Grevenbos, Slangepoel en Zavelberg. Namen die veelbelovend 

lijken.  

Deze club biedt afstanden van 4 - 6 - 11 - 12 - 16 - 21 - 23 en 28 km aan. 

Ze verzorgen ook de nodige catering met lekkernijen als taart en rijstpap 

en  het streekbiertje “Teussers” (veekooplieden) genaamd. 

De bus vertrekt op de markt in Stekene ( Parking Tack) om 8 uur. We zijn 

terug in Stekene rond 17 uur. 

Deze busreis gaat enkel door vanaf 30 deelnemers. 

Inschrijven vóór 5 oktober 2022 via busreis@desmokkelaars.be of 0032 

474 74 55 85 (tussen 18 en 20 uur). Vermeld bij inschrijving: "Busreis 

Bertem" 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). 

 
(Koeheide) 



 
Zaterdag 22 oktober 2022 
Danketentje 
 
Met dit danketentje willen we onze vrijwilligers en vrijwilligsters, die zich 

bij onze eigen organisaties belangloos hebben ingezet, bedanken.  

Na 2 coronajaren nemen we de draad van 2019 terug op. 

Er kan dus gekozen worden voor mossels à volonté met frietjes/brood of 

voor kipfilet met frietjes. Kinderen kunnen kiezen uit mossels 

frietjes/brood of  ½ kipfilet met appelmoes en frietjes. Daarna is er voor 

iedereen nog een dessert.  

 

 
(danketentje 2019) 

 

Bij dit Smokkelaartje treffen jullie een invulblaadje aan voor de 

inschrijving voor dit danketentje. Dit blaadje kun je opsturen naar het 

secretariaat, afgeven bij één van de bestuursleden of mailen naar: 

danketentje@desmokkelaars.be.  

Vergeet a.u.b. niet je naam, je eetkeuze en het aantal helpers te 

vermelden!!!! 



  

Dit danketentje is niet alleen 

bedoeld voor onze helpers van het 

afgelopen jaar maar ook alle andere 

leden zijn van harte welkom!!  

Voor de niet-helpers vragen we een 

bijdrage van € 25,00. Kinderen van 6 

tot 12 jaar betalen € 12,00 en 

kinderen onder de 6 jaar mogen 

gratis mee aan tafel. 

 

 Gelieve dit bedrag over te schrijven op: BE88 4186 0321 3141 + Bic-code 

KREDBEBB o.n.v. Wandelclub De Smokkelaars Stekene VZW. Inschrijven 

kan tot uiterlijk zaterdag 15 oktober zodat we de nodige administratieve 

handelingen tijdig kunnen afwerken. 

Op zaterdag 22 oktober bent u vanaf 18u van harte welkom in de 

Broederschool, Nieuwstraat 17 te Stekene. Bij binnenkomst ontvangt u 

een aperitief en vanaf 18u30 kunt u dan genieten van mossels à volonté 

of kip met frietjes. Mogen wij u wel vragen om ten laatste vóór 19u30 

aanwezig te zijn. 

Deze feestavond waarbij lekker eten en gezelligheid troef zijn, mag je 

niet missen!!! 

 
Data om aan te stippen 

 
 Zondag 11 september 2022 

Busreis: “Op en af” - Aarschot 
 

 Zondag 25 september 2022 
36ste Helletochten 
 

 Zondag 16 oktober 2022 
Busreis: 7de Herfstwandeling - Bertem 
 

 Zaterdag 22 oktober 2022 
Danketentje 
 



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

 Zaterdag 17 december 2022 
19de Kerststallentocht 
 

 

Voorbije activiteiten 
 
 

Zondag 31 juli 
Busreis: 41ste Everbeekse wandeltocht 
 

De laatste busreis, naar Opglabbeek, dateerde al van zondag 9 februari 

2020. Het deed dus deugd om terug met een groep Smokkelaars op 

busuitstap te gaan. 

De bus bracht ons via 

de smalle wegjes van 

Everbeek-Beneden 

tot aan de startplaats. 

Gewapend met een 

gratis appel gingen 42 

Smokkelaars op stap. 

De plaatselijke 

wandelclub deed ons 

genieten van koren- en maïsvelden, holle wegen, bosranden en af en toe 

een pittig klimmetje. 

   



 

Op de rustpost was het gezellig druk en aan de infoborden met de 

parkoersen was het even zoeken om de juiste (wandel)lus te vinden.  

 
 

Een kilometer voor het einde werden we getrakteerd op een plaatselijk 

steekbiertje (of een watertje), wat met dit warme weer meer dan welkom 

was.  

Rond 15:30 stapten we voldaan en tevreden terug op de bus.  

 

Zaterdag 20 augustus 
19de Grenstocht 
 

Beter weer hadden we niet kunnen treffen. Af en toe een wolkje en een 

maximumtemperatuur van 25°, enkele dagen voordien hadden we nog af 

te rekenen met 35° en zelfs meer. Ideaal weer om te wandelen dus op 

20/08. Goed voorbereid met een stevige ploeg medewerkers en met 

mooie en goed bewegwijzerde parkoersen waren we er klaar voor om de 



wandelaars te ontvangen tijdens onze Grenstochten. Uiteindelijk 

mochten we 705 deelnemers ‘scannen’. En ook nu weer was er na afloop 

unaniem veel lof over de parkoersen en de gedegen ‘typische 

Smokkelaars-service’ op de start- en rustpostlocatie. Dankjewel aan hen 

die kwamen wandelen en uiteraard een welgemeende dikke merci aan de 

ploeg helpers! 

   

 

 

Nieuws van het secretariaat 

 

Hernieuwing lidmaatschap 2023 

Het lidgeld blijft zoals de voorbije jaren onveranderd.   

 

 

Eerste actief gezinslid € 17 

tweede actief gezinslid € 13 

per bijkomend gezinslid € 11 

 

 

Inbegrepen in het lidmaatschap 2023:  

-   Gratis deelname aan vier van onze zes eigen organisaties 

(Boudelotochten, Linietochten, Smokkeltochten, Grenstochten, 

Helletochten of Kerststallentocht). Helpers krijgen, indien zij dit wensen,  

het inschrijfgeld terugbetaald. 



-   Bij voorlegging van je lidkaart geniet je op iedere officieel erkende 

wandelorganisatie een korting van minstens € 1,50 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’. 

 

Uw huidige lidkaart is geldig tot 31 december 2022!!! Vanaf het moment 

dat het lidgeld 2023 is betaald, wordt uw lidmaatschap op uw huidige 

lidkaart automatisch verlengd tot eind 2023. Gooi uw huidige lidkaart 

dus zeker niet weg!!!  

Om in 2023 van uw korting op een Wandelsport Vlaanderen organisatie 

te kunnen genieten moet uw lidgeld dus betaald zijn vóór 1 januari 2023. 

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. 

 

Busreizen 

Stempelkaart busreizen 
Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw          
(2 jaar geldig vanaf 1ste datumstempel) 

Naam :   

1 2 

3 4 

5 € 10,- Korting 

 

Zondag 31 juli organiseerden we na 
meer dan 2 jaar onderbreking terug 
een busreis. 
Bij iedere deelname aan een busreis 
ontvang je een stempel. Na 5 stempels 
heb je recht op een gratis busreis ter 
waarde van € 10,00. 
De buskaart is twee jaar geldig. (te 
tellen vanaf de eerste datumstempel) 
Buskaarten worden verdeeld tijdens de 
busreizen. 
 

 

 



 

Stand ledenaantal 

 
Bij het verschijnen van dit Smokkelaartje staat de teller van ons 

ledenbestand op 438.  

We verwelkomen, sinds vorig Smokkelaartje, de volgende 7 nieuwe 

leden: André Van de Perre, Rita Lauwers, Marieke Braem, Werner Roels, 

Nina Maltseva, Stefan Lemme en Inge Raes. 

 

Walking in Belgium 2023 
 
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 17 december en betaal € 7 op 
de gekende rekening BE88 4186 0321 3141 (met vermelding Walking in 
Belgium 2023). Vanaf de Kerststallentocht kan u de Walking in Belgium 
verkrijgen via het secretariaat of op onze organisaties aan € 8 en dit tot 
einde voorraad. 

 

Nieuw in onze clubwinkel 

 

Vanaf eind september hebben we een 

nieuwe polo in ons assortiment. 

De polo zal te bewonderen zijn op de 

Helletochten. Voor € 15,00 kan jij voortaan 

pronken in deze polo. 
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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 18 juli overleed op 91-jarige leeftijd Irene Strybol. 
Irene was de moeder en schoonmoeder van onze 
clubleden Marleen Bruggeman en William Everaert. 

Wij betuigen aan Marleen, William en de familie ons 
oprecht medeleven en wensen hen veel kracht en 
sterkte toe. 
 

 

 

Op 28 juli overleed op 86-jarige leeftijd ons clublid Tilly Valke. Tilly was de 
echtgenote van clublid Cyriel Hemelaar. 

Wij betuigen aan Cyriel en 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  
€ 15,00 
€ 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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zondag 

25 september 2022  

   STEKENE   (wijk Hellestraat) 

                                      6 - 12 - 17 - 23 – 30 km  

 

DE SMOKKELAARS STEKENE VZW 
WANDELSPORT VLAANDEREN VZW 3149 

 
 
 

Stappen door een hemel op aarde in een oase van rust. 

Wandelen door een rijke variatie aan natuur en de vele 

bosgebieden rondom De Hellestraat. Alle afstanden gaan de 

natuur in via bosdreven, paden en graslanden.  

start: zaal “’t Helleken” 
Prekekeplein 8 
Stekene (Hellestraat) 

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

inschrijving: tussen 7u en 15u 

deelname: € 3,00, leden federatie: € 1,50. 
Kinderen ≤ 12 jaar wandelen 
gratis. (inschrijving wel verplicht).  

openbaar vervoer: De Lijn: ritnr. 43 Sint-Niklaas – 

Stekene/Hellestraat (halte Kerk 

Hellestraat op 100m van 

startplaats) 

 

INFO: www.desmokkelaars.be 

                 0474/74 55 85                                                                                               

 

http://www.desmokkelaars.be/

