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november 2022 
 

Voorwoord 

De tijd vliegt. Het lijkt nog maar even geleden dat het vorige clubblad bij 

jullie in de bus terecht kwam. Ik wenste jullie toen allen een zachte 

nazomer. Wel, die hebben we ondertussen meer dan gekregen. Zomerse 

temperaturen in de herfst, zalig wandelweer dus. Met onze clubwerking 

hebben we sinds vorig nummer ook niet stilgezeten: Op 11 september 

waren we in de omgeving van Aarschot te gast voor onze ‘Op en af’, op 25 

september organiseerden we zelf voor de 36ste keer de Helletochten, we 

gingen op 16 oktober wandelen met een volle bus smokkelaars naar 

Bertem en op 22 oktober dankten we uitgebreid onze vrijwillige 

medewerkers. En o ja, tussendoor verleenden we nog onze medewerking 

aan de Week van de sport, door het organiseren van een nachttocht voor 

de leerlingen van de Broederschool uit Stekene. Actief bezig geweest dus. 

En nog zitten we niet stil: Op 10 december trekken we er opnieuw op uit 

met de bus, ditmaal naar Doornik en op 17 december organiseren we zelf 

voor de 19de maal onze Kerststallentocht.   

Over dit alles lees je meer in dit laatste smokkelaartje van 2022. 

Nog in dit nummer een oproep voor hernieuwing van je lidmaatschap 

voor 2023. Want ook volgende jaar zullen we u graag een uitgebreid en 

gevarieerd clubprogramma aanbieden. Onze eigen organisaties staan 

uiteraard op de lijst, enkele busreizen staan gepland, misschien als extra 

een treintocht. En in mei trekken we er met de club op uit voor een 

weekend in Limburg. Dus meer dan redenen genoeg om je lidmaatschap 

te verlengen 

Tot slot, wens ik jullie veel warmte en licht toe in de komende koudere en 

donkere winterdagen. Een fijn eindejaar en een mooi maar vooral gezond 

2023. Aan hen die te maken hebben met ziekte, wens ik het allerbeste 

toe, veel moed en een goed en spoedig herstel. 

 

Jullie voorzitter, 

Geert 

 



Komende activiteiten  
 
Zaterdag 10 december 2022 
Busreis: Doornik 
 

Dit jaar is Doornik of in ’t Frans Tournai, aan de beurt. “La Marche des 

Illuminations” (de tocht van de feestverlichting). De naam zegt alles. Er 

kan gekozen worden tussen de afstanden 7 of 12 km. Tijdens de 

wandeling zullen de wandelaars kunnen genieten van de feeërieke feest- 

en kerstverlichting. Tevens passeren we ook langs het belfort, kathedraal, 

museums, monumenten en natuurlijk de Grote Markt met de kerstmarkt 

binnen en buiten. Dit is een gezellige aanrader!  

 



Praktische info: We vertrekken ‘s middags om 14.00 uur aan de markt 

(parking Tack) van Stekene.. We arriveren hier ook weer terug rond 23.00 

uur . Neemt u, naast goede wandelschoenen, ook eventueel 

reserveschoenen en naar gelang de weersomstandigheden, reservekledij 

mee, zodat we ook de bus netjes kunnen houden. 

Inschrijven vóór 1 december 2022 via busreis@desmokkelaars.be of 

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

Doornik" 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 17 december 2022 
19de Kerststallentocht 
 

Op zaterdag 17 december organiseren we 

als club voor de 19de maal onze 

Kerststallentocht. Startlocatie is de 

Broederschool, Nieuwstraat 17 in 

Stekene. Er is keuze uit 6, 9, 11 of 13 km. 

De twee langste afstanden doen eerst een 

lus langs de Huickstraat die op dat 

moment mooi zal versierd en verlicht zijn 

met alternatieve kerstbomen. Nadien 

sluiten deze wandelaars in het centrum 

van Stekene aan op de 6 en 9 km. Van 

daar wandel je onder de prachtige 

kerstverlichting in het centrum van 

Stekene tot de rustpost in de school in de Molenbergstraat. Uiteraard ligt 

het parcours van alle afstanden door de wijk Kiekenhaag met zijn mooi 

versierde kerststalletjes en – verlichting. Kortom een heel mooie en 

sfeervolle kerstwandeling dicht bij huis. Ook de Kerstman zal niet 

ontbreken en zowel op de start- als op de rustpostlocatie Molenberg zal 



er uitgebreide bevoorrading zijn. Starten kan vanaf 15 uur tot 20 uur. 

Laatste aankomst 23 uur. Draag reflecterende kledij. 

Indien je smokkelkaart, die recht geeft op 4 gratis deelnames tijdens onze 

organisaties, nog niet vol is kan je als clublid gratis deelnemen. Vergeet 

dan zeker deze Smokkelkaart niet. 

Belangrijk: Die dag zal het clubsecretariaat geopend zijn. Je kan dan je 

betalingsbewijs lidmaatschap 2023, het formulier ziekenfonds (voor de 

Belgische leden) 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. 

 
Zaterdag 21 januari 2023 
Opening wandeljaar 
 
Na twee aangepaste inwandelingen door Corona kunnen we jullie dit jaar 
terug ontvangen in het OC Boudelo te Klein-Sinaai. 
Het programma wordt later medegedeeld.  
 

Van vrijdag 5 mei t.e.m. zondag 7 mei 2023 
Weekend: Houthalen-Helchteren 
 
Ondertussen is het al meer dan 4 jaar geleden dat we er met de club op 

uit trokken voor een wandelweekend. 

Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 mei 2023 trekken we naar Limburg om 

te wandelen in bos- en heidegebieden. Verblijven doen we in 

vakantiecentrum De Bosberg in Houthalen. Op vrijdagavond vertrekken 

we met de bus naar De Bosberg waar we het avondmaal nuttigen. Nadien 

is er nog tijd voor een gezellige babbel en drankje in de plaatselijke bar. 

Op zaterdag maken we zowel in de voor- als in de namiddag een 

wandeling vanuit onze verblijfplaats met een keuzeafstand van telkens 

ongeveer 6 of 11 km. ’s Avonds , na het avondeten proberen we een 

alternatief aan te bieden. Op zondag beschikken we dan opnieuw over de 

bus. Dit biedt ons de mogelijkheid om zowel in de voormiddag als in de 

namiddag vanuit een andere locatie te wandelen. Ook dan zal er keuze 

zijn uit 6 of 11 km en er zal dan ook voor de niet-wandelaars een 



alternatief programma mogelijk zijn. Mogelijk betaal je voor dit 

alternatief een kleine meerkost voor entree.  

 

(Foto weekend 2018) 

Praktisch: we vertrekken in Stekene op vrijdag 5 mei om 18u30 en we zijn 

terug in Stekene op zondag 7 mei rond 18u30. In de deelnameprijs zitten 

het verblijf op basis van een tweepersoonskamer of een 

vierpersoonskamer,  alle maaltijden (exclusief drank), de nodige traktaties 

of versnaperingen onderweg en de bus-verplaatsingen.   

Kostprijs: € 160,00 per persoon. Kinderen ≤ 13 jaar betalen € 100,00 per 

kind. Wil je een single kamer dan betaal je € 14,00 extra per nacht. Niet-

leden kunnen mee mits er plaatsen beschikbaar zijn en mits betaling van 

€ 35,00 extra per persoon. 

Inschrijven vóór 15 januari 2023 via weekend@desmokkelaars.be of 

0486/708902. Vermeld bij je inschrijving of je een aangepaste maaltijd wil 

en of je een kamer allen wil (opleg van € 14,00 per nacht). Je inschrijving 

is pas definitief na betaling voorschot van een voorschot van € 75,00 voor 

15 januari 2023 op rekening BE88 4186 0321 3141, BIC: KREDBEBB. 

Vermeld bij betaling ‘Weekend 2023’ en voor wie je betaling is. 

Rest van het bedrag (€ 85,00) is te betalen vóór 1 maart 2023. 

Gewoon inschrijven, het wordt weerom heel fijn. Wandelen en genieten, 

Smokkelaars onder elkaar. 

 

mailto:weekend@desmokkelaars.be


Data om aan te stippen 

 

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

 Zaterdag 17 december 2022 
19de Kerststallentocht 
 

 Zaterdag 21 januari 2023 
Opening wandeljaar 
 

 Zondag 5 maart 2023 
35ste Boudelotocht 
 

 Donderdag 13 april 2023 
19de Linietochten 
 

 

Voorbije activiteiten 
 

Zondag 11 september 
Busreis “op en af”: Aarschot 
 
30 Smokkelaars stapten zondag 11 september op de bus om de 

traditionele “op en af” te stappen. 

Deze keer ging het richting Aarschot waar we 

om 9u15, stipt op schema, aan kwamen in 

café “Hoger Op” in Gelrode en waar we 

aanschoven voor een stuk taart met drankje, 

ons aangeboden door het clubbestuur. 

Daarna vertrokken we voor een luswandeling 

van 8 km of 10,5 km. ‘s Voormiddags was het 

nog mistig zodat we een beetje op onze 

honger bleven zitten qua vergezichten, maar 

wat  we wel zagen was eveneens de moeite: 

holle wegen, heuvels, wijngaarden, bossen en 



velden…en het borreltje onderweg smaakte even goed! 

Bij de terugkomst aan het café konden we onze meegebrachte picknick 

verorberen samen met een drankje, ons eveneens aangeboden door de 

club. 

Na de lunch bracht de bus ons naar Houwaart, 

waar we opnieuw een wandeling van 6,9 km of 

11,5 km konden aanvatten met als 

eindbestemming  het kasteel van Horst.  

Deze wandeling was wel iets pittiger. De zon 

was ondertussen ook van de partij zodat we 

konden genieten van prachtige vergezichten. 

Ook hier weer een variatie van holle wegen, 

wijngaarden en heuvels, die wél allemaal 

‘berg’ in hun naam hadden, dus er werd al 

eens luid gepuft. Maar iedereen raakte zonder 

moeilijkheden tot het kasteel waar we onder 

het genot van een welverdiende pint konden 

napraten over een fijne dag . 

Dan ging het richting de Lunch Garden in Korbeek-Lo voor het avondmaal  

Na de groepsfoto vertrokken we heel tevreden huiswaarts. 

Het was weerom een plezierig groepsgebeuren, een fijne dag onder 

gelijkgestemden. Er werd gelachen en grappen gemaakt. Kortom, het was 

leuk om erbij te zijn. En de stijve spieren de dag nadien, die namen we er 

graag bij! 

 
Zondag 25 september 
36ste Helletochten  
 
Op Zondag 25 september 2022 stonden alle bestuursleden en helpers 

paraat voor de 36e editie van onze Helletocht. 

Onder een stralend herfstzonnetje vertrokken de eerste stappers richting 

Hellestraatse bossen, het waterwinningsgebied, het Stropersbos en 

Klingse bossen met onderweg de gekende rustposten. In totaal mochten 



we 1012 wandelaars verwelkomen. Zij konden genieten van een prachtig 

parkoers langs bospaden en dreven.  

We bedanken graag alle deelnemers en helpers en nodigen hen uit op 

onze volgende tocht. 

     
 
Vrijdag 30 september 2022 
Nachttocht 
 

De leerkrachten en enkele medewerkers van wandelclub “De 

Smokkelaars “ organiseerden een unieke nachtwandeling voor onze 

sportdag.  

We vertrokken rond 21u00 aan de Broederschool in Stekene richting 

Klein-Sinaai. Daar aangekomen startten we voor verschillende lussen 

rondom het Boudelocentrum. In totaal wandelden we zo ongeveer 33 

kilometer. De clubmedewerkers die de sportdag meehielpen organiseren 

waren zeer vriendelijk en zorgden voor de bediening (soep, chocomelk , 

suikerwafels …).  

We vonden de wandeling fantastisch! Maar het was toch een heuse 

vermoeiende nacht! 

Een dikke merci aan de leerkrachten , de medewerkers van “de 

Smokkelaars” en aan iedereen die zich voor onze sportdag heeft ingezet. 



 

 

Geschreven door Bieke (leerling Broederschool Stekene) 

 
Zondag 16 oktober 2022 
Busreis: Bertem 
 

De inschrijvingen lieten even op zich wachten en de vraag was of de 

busreis effectief kon doorgaan. Geraken we aan ons minimum van 30 

deelnemers? Uiteindelijk kwam alles goed en moest er zelfs een grotere 

bus voorzien worden, want 54 smokkelaars tekenden present om mee te 

gaan stappen bij de Vreugdestappers van Bertem. Bertem, een gemeente 

in Vlaams-Brabant, ligt in de landstreek Dijleland. Het is de heimat van de 

Teussers (veekooplieden). 

Iedereen was weer stipt aanwezig om 8 uur aan parking Tack. Blij dat we 

terug samen op stap konden. Ter plaatse gearriveerd vertrok iedereen 

voor zijn gekozen afstand, (wij kozen alvast voor 20 km).  

We wandelden langs onverharde wegen, langs loofbos, weiden, akkers en 

de holle wegen en we genoten van adembenemende vergezichten en het 

mooie heuvelende landschap en we werden ook nog eens getrakteerd op 

een zonovergoten dag.  



Na een deugdoende wandeling was er nog tijd om nog even de dorst te 

lessen. Het was weer een mooie dag geweest. 

Als bedanking voor onze aanwezigheid kreeg de club nog een bierpakket 

cadeau. Dank aan de Vreugdestappers voor het warme onthaal. 

         

 

 



Zaterdag 22 oktober 2022 
Danketentje 
 
Na bijna 3 jaar, het was geleden 
van 2019, konden we onze 
vrijwilligers - medewerkers aan 
onze eigen organisaties opnieuw 
bedanken door hen gratis het 
traditionele mossel-etentje of als 
alternatief een groenteschotel 
met kipfilet aan te bieden. Ook 
alle andere leden waren 
uiteraard welkom mits betaling. 
Ook de mensen waar we onze 
rustpostlocaties mochten 
organiseren in 2022 waren van harte welkom. Uiteindelijk kozen een 90-
tal personen om er die avond bij te zijn. Ze konden genieten van een 
aperitief, een lekkere hoofdschotel, nog een extra drankje en een 
uitgebreid dessertbordje. Tijdens de maaltijd bedankte de voorzitter in 
een korte speech onze vrijwilligers, die tijdens een of meerdere 
organisaties in het voorbije jaar instonden voor het goede verloop. 
De bereiding en de bediening van de maaltijden gebeurde door een 
cateringbedrijf maar de bestuursleden dekten mooi de tafels en stonden, 
samen met hun partner, weerom paraat om alles in goede banen te 
leiden. 
Kortom een heel fijne en gezellige clubavond.  

 



  

 

 

Wandelverslag “Via Francigena” 

De Via Francigena is de oudste pelgrimsroute die van Canterbury naar 

Rome loopt door Frankrijk, Zwitserland en Italië. Valiezen gepakt, 

wandelschoenen mee en op 1 april vertrokken we met de bus richting 

Italië om ginds een 120tal km te stappen. Blij dat we thuis het gure weer 

konden ontvluchten. Onderweg tot in Milaan waar we stopten voor de 

eerste overnachting, was het weer alvast niet beter. Het was volle bak 

aan het sneeuwen. De volgende dag reden we verder naar ons hotel in 

Viterbo waar we de rest van de week zouden verblijven. 

Dag 1 van Viterbo naar Vetralla 

Met de ganse groep vertrokken we in Viterbo voor een tocht van 22 km. 

Viterbo is gekend als een pausenstad en was in de 13de eeuw een 

toevluchtsoord voor de pausen. Na even te zoeken naar de pijlen die ons 

naar de juiste weg moesten leiden kwamen we aan een holle weg en 

zetten onze route verder langs landelijke wegen en door enorme 

olijfgaarden. De prachtige uitzichten kregen we er bij. 

Dag 2 van Vetralla naar Sutri 

Vandaag werd de groep opgesplitst, enkele deden een kleinere afstand 

maar wij gingen voor de ganse trip van 26 km. Eerst een stukje langs de 

weg dan het bos in en klimmen langs schaduwrijke paden. Bij het afdalen 



passeerden wij heel grote hazelnotenplantages, dus hier groeit de 

Nuttella. Na een koffiepauze en een stempel in ons wandelboekje, 

kuierden we verder door Capranicia, een Middeleeuws stadje waarvan de 

steven van het schipvormige historische centrum op Rome gericht is. De 

stad uit met een heel steile klim, daarna het bos weer in langs heel smalle 

kronkelende weggetjes naast een riviertje. In de verte zagen we ons 

eindpunt, de Romaanse kerk van Sutri , al. 

Dag 3 van Sutri naar Campagnano Di Roma 

We startten onze wandeling aan het amfitheater, een archeologisch park 

in Sutri. Al vlug wandelden we langs rustige wegen terug de mooie natuur 

in. Het weer was prachtig en van de panorama’s met de besneeuwde 

toppen van de Apennijnen was gewoonweg zalig genieten. Ook werd er 

heel wat afgelachen en soms ook gezongen (mijn bomma heeft een 

onderbroek met blommekes, la, la ,la) dat alles was hilarisch. De camino 

ging langs de watervallen van Monte Gelato. Van ver zagen we 

Campagnano al liggen. Na nog een stevige lange klim stapten we het 

mooie renaissancestadje binnen. Alweer 26 km dichter bij Rome.   

Dag 4 van Compagnano naar La Storta 

Iets minder leuke vooruitzichten. Er is regen voorspeld dus alvast 

regenkledij meegenomen. Zou alvast conditietraining worden vandaag 

want we begonnen al met een stevige klim en … wat voor één!! Stevige 

klimpartijen en pittige afdalingen maakten afwisselend deel uit van ons 

parcours vandaag. Voor degene die het nog zagen zitten was er nog een 

extra klim naar het pittoreske kerkje Madonna Del Sorbo om daarna een 

stukje van het Park Di Velo te doen. Onze stempel kregen we in het 

eeuwenoude dorpje Formelo. Via veld- en boswegen richting La Storta, 

wat een schilderachtige mooie stad moest zijn. Maar de realiteit was 

helemaal anders. Wij zagen een heel vuile stad waar de vuilnis meer 

tegen dan in de voorziene containers lag. Vandaag alweer 26 km gestapt. 

Dag 5 van La Storta naar Rome 

De laatste dag voerde ons langs de Via Trionale door de buitenwijken van 

Rome naar ons eindpunt “het Vaticaan”. Dit is de route die de 

zegevierende legioenen aflegden bij hun intocht in Rome. Buiten de 

stadskern van La Storta is het rustig wandelen tussen de velden en ergens 



in een park werden we verrast door 2 everzwijnen die gewoon rustig 

bleven staan. Blijkbaar zijn die mensen gewoon en is het ook een plaag  

rondom Rome. Daarna vervolgden we onze weg en met alweer een zware 

klim stapten we het natuurreservaat Monte Mario binnen. Monte Mario 

is met zijn 139 m de hoogste heuvel van Rome. We werden bovenaan de 

heuvel getrakteerd op een prachtig panorama met uitzicht op Rome en 

het Vaticaan. Via een oude Romeinse kasseiweg en enkele trapjes 

daalden we af om dan richting Sint Pietersplein te stappen. Na 124 km de 

perfecte afsluiter van deze onvergetelijke wandelroute. 

Als afsluiter bezochten we de laatste dag de prachtige stad Rome. 

Natuurlijk hadden we wel te weinig tijd om alles te zien dus reden te 

meer om nog eens een citytrip te boeken naar daar.   

Verslag door Myriam Vlassenrood 

 

    

 

    

 



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 

 

 

Wil u vanaf 1 januari 2023 genieten van uw korting op officiële 

wandeltochten, vernieuw dan zeker voor 31 december uw lidmaatschap 

via BE88 4186 0321 3141 BIC: KREDBEBB. Vermeld zeker bij de mededeling 

voor wie het lidgeld bestemd is. 

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!!!  

 

Stand ledenaantal 

We verwelkomen, sinds de uitgave van vorig Smokkelaartje, de volgende 

17 nieuwe leden:  

Cleys Christel, Puts Jeannine, Neetesonne Dries, Wuytack 

Samantha, Coppens Jos, Geers Lucia, Van der Haeghen 

Kathy, Antheunis Mario, Tollenaere Nancy, Terbruggen 

Olislaeger Chantal, Martens Bert, Mangnus Danny, Van de 

Velde Silvana, Hillaert Silvie, De Geest Rudy, Van Duyse 

Christine en De Vos Aland. 

 

Walking in Belgium 2023 
Alle informatie i.v.m. georganiseerde tochten van Wandelsport 
Vlaanderen zijn steeds te vinden op 
https://www.wandelsportvlaanderen.be/ 

 

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. 

 

25/12-deelnames-trofee 2022  

 

Het wandelen bevorderen bij onze leden is een van de doelstellingen 
binnen onze clubwerking. Daarom is er de ‘trofee 25 deelnames’. Leden 
die dit jaar 25 (of 12 voor de ≤12 jarigen) of meer tochten gewandeld 
hebben en in aanmerking willen komen voor de deelname-trofee 2022, 
worden verzocht om het bijgevoegde tochtenblad in te vullen. De trofee 
voor 2022 is deze keer een waardebon van € 10,00. Deze waardebon is 
enkel geldig tijdens activiteiten van Wandelclub De Smokkelaars en kan 
omgeruild worden voor drankbonnetjes, kledij of deelname aan een 
busreis. 
Mogen wij u vragen om het ingevulde tochtenblad ten laatste op 18 

december 2022 terug te bezorgen aan het secretariaat (of afgeven 

tijdens de Kerststallentocht). De waardebon zal verdeeld worden tijdens 

de in-wandeling op 21 januari 2023 te Klein-Sinaai. 

 
Familiaal 
 
Op 24 augustus overleed op 68-jarige leeftijd clublid Marian van der Ha. 
Marian was de echtgenote van clublid Marc Van Herrewege. 
Wij betuigen aan Marc en de familie ons oprecht medeleven en wensen 
hen veel kracht en sterkte toe. 

 

Op 11 oktober overleed op 85-jarige leeftijd André Bogaert. André was de 
vader van clublid Filip Bogaert. 
Wij betuigen aan Filip en de familie ons oprecht medeleven en wensen 
hen veel kracht en sterkte toe. 

 

 

mailto:peter@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 zes eigen wandelorganisaties. 
- Een geschenk of waardebon ter waarde van € 10,00 bij deelname aan 
25 officiële 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 

 

mailto:info@desmokkelaars.be
http://www.desmokkelaars.be/
https://www.facebook.com/wandelclubdesmokkelaars/


 

zaterdag 17 december 2022 

STEKENE 
6 - 9 - 12 - 15 km 
(van 15u tot 20u) 

KERSTSTALLENTOCHT 

WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE VZW (WSVL 3149) 

Wandelclub De Smokkelaars Stekene en enkele wijkcomités zorgen voor 
een unieke kerstwandeling.  
De prachtige kerststallen van de wijk Kiekenhaag, de sfeervolle verlichting 
van de markt, de gezellige sfeer in verschillende wijken rond het centrum 
van Stekene en de kerstmuziek op de startplaats zorgen voor de nodige 
kerststemming. 
 

start: Broederschool Stekene 
Nieuwstraat 17, 9190 Stekene - centrum 

afstanden: 6 - 9 - 11 en 13 km 
inschrijving: tussen 15u en 20u 

deelname: € 3,00 / leden federatie: € 1,50 korting  
kinderen ≥ 12 jaar: gratis 

openbaar 
vervoer: 

De Lijn: ritnr. 41, 43 Sint-Niklaas - Stekene 
(halte op 300m van de startplaats) 

 

      

 

      www.desmokkelaars.be 

http://www.desmokkelaars.be/

