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Gabriël Gevaert
Onze-Lieve-Vrouwstraat 55
8760 Meulebeke
Tel: 051 48 91 09
Gsm: 0473 30 26 43
E-mail: heuberdebie@hotmail.com
Functie: Voorzitter, vergaderingen, 
contact met de federatie,
bus verantwoordelijke en parcour-
meester

Rene Defrancq
Maurits Devisscherestraat 18
8770 Ingelmunster
Tel: 051 31 18 03
E-mail: defver@hotmail.com
Functie: penningmeester

Andy Herreman
Kwarteldreef 40
8800 Roeselare
Gsm: 0470 78 90 09
E-mail: andyherreman@skynet.be
Functie: catering, sponsorcontacten, 
ondersteunend waar nodig

Gerrit Verhelle
Stationstraat 12, bus 307
8770 Ingelmunster
Tel: 051 30 60 31
Gsm: 0468 25 10 98
E-mail: gerrit.verhelle@telenet.be
Functie: zaalverantwoordelijke,
verantwoordelijke in de sportraad, 
ondersteunend waar nodig
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Beste Avifl orastapper(ster)s

Eerst en vooral wens ik jullie allen namens het voltallige bestuur 
een voorspoedig, sportief en vooral een gezond 2021 toe. 

Afgelopen jaar was een jaar dat we ons altijd zullen blijven
herinneren. Gelukkig konden we blijven wandelen en dat hebben 
we massaal gedaan. 

In 2020 hebben we jammer genoeg veel tochten moeten
annuleren of herorganiseren. Het heeft ons lang beziggehouden, 
maar velen van ons zullen hier sterker uitkomen. 

Jammer genoeg was de tweede golf nog zwaarder dan de
eerste. De druk op de maatschappij, zorgsector en horeca zal 
zeker zijn sporen nalaten. Veel van ons hebben al ergens de slag 
van het virus ondervonden, daarom is en blijft het belangrijk dat 
we het veilig moeten houden. Ook in de komende weken, want 
je weet nooit wanneer het virus zal toeslaan. 

Intussen kijken we vooruit. We zijn voorzichtig aan het plannen 
om een nieuwe start te nemen. Eind april proberen we
onze maandelijkse tocht te organiseren. Dit natuurlijk onder
voorbehoud dat we toelating krijgen, maar zodra de
mogelijkheden er zijn, zullen we die met beide handen grijpen. 
We houden jullie natuurlijk op de hoogte in verband met onze 
tochten. 

Normaal was er zoals elk jaar een nieuwjaarsreceptie gepland, 
maar de gekende redenen hebben ervoor gezorgd dat we dit 
moesten annuleren. Op een latere datum inplannen leek ons niet 
opportuun.

Een nieuw jaar betekent voor velen ook een nieuwe start met 
voornemens. Veel leden zullen de tijdelijke tochten blijven
inplannen, andere zullen dan weer meel willen bewegen.
Een voornemen waar wij zeker bij kunnen helpen. 

Zoals altijd nemen wij de lijst met coronawandelingen op in ons 
clubblad. Op onze website is ook altijd informatie te vinden over 
onze eigen coronawandelingen. 

Beste clubleden en vrienden, ik wens iedereen veel wandelgenot 
en een goede gezondheid in 2021. Zorg voor jezelf en voor je 
naasten. 

Jullie voorzitter
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MARA
(Sabine) +32 485 28 47 77

(Tessa)  +32 479 64 53 04

Kortrijkstraat 112
8770 Ingelmunster



4

Ledenaantal & info

2020 hebben we kunnen afsluiten met 200 leden. 

Hiervan hebben ongeveer 30 leden hun lidmaatschap nog niet vernieuwd. Indien je dit 

nog wil doen, laat dan zo snel mogelijk iets weten aan onze voorzitter. 

Verder zijn er ook 27 nieuwe leden die we van harte welkom heten: 

Gina Blancke    Sabine Carlier   Jean-Pierre De Bel

Carine Devlaeminck   Ulrich Verheyen  Lydia Wulbrecht

Shirley Nuytten   Femke Devuyst  Daniël Delameilleure

Geroges Devriese   Dempsey Demeester Maria Van de Wiele

Jeanne Dalle    Stephanie Vackier  Catherine Haghedooren

Geert Devlaeminck   Jan Veryser   Ria Snauwaert

Willy Belaen    Robert Veryser  Sonia Terryn

Frieda Coudyser   Ann Veryser

Erida Timperman   Filip De Loof

Somnina Tytgat   Sonja Vanluchene

Belangrijk!

Voor zij die hun lidkaart nog niet hebben vernieuwd, is hun lidkaart van 2020 niet meer 

geldig. Dit wil zeggen dat op alle tochten (alternatieve en georganiseerde) deze mensen 

niet meer verzekerd zijn en genieten ook niet meer van de 50 cent korting. 

Bij een ongeval altijd het secretariaat verwittigen: 

heuberdebie@hotmail.com – Gabriël Gevaert

0493/30 26 43 of 051/48 91 09

Alle contact informatie is ook te vinden op de website.
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‘t Veld Bos Ardooie

CAFETARIA DE KEUNEPUPE
Info: Kurt Rosseel - 0496 77 10 74
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Eigen alternatieve tochten

Wij voorzien in de komende maanden ook weer alternatieve tochten.

De start vindt steeds plaats op de parking van het sportstadion in Ingelmunster op de 

Bollewerpstraat 92A 8770 Ingelmunster. 

Januari Van 17-01-2021 tot en met 30-01-2021     Afstanden 6 - 9 - 12- 18 km

Februari Van 14-02-2021 tot en met 28-02-2021     Afstanden 6 - 9 - 12- 18 km

Maart  Van 14-03-2021 tot en met 31-03-2021     Afstanden 6 - 9 - 12- 18 km

Familieberichten

Indien er een familiale gebeurtenis zoals geboorte, huwelijk, jubileum, sterfgeval van een 

familielid plaatsvindt, mogen jullie dit gerust laten weten. 

Aan alle zieken en herstellenden wensen wij een spoedig herstel!  
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Wim en Ann Beels-Vandevelde

Bruggestraat 14 - Ingelmunster

051 31 21 03
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Spontane wandelinitiatieven
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Nawoord

Beste Avifl orastap(ster)s

Normaal wordt aan het einde van het jaar een woordje van dank gegeven aan iedereen 

die geholpen heeft afgelopen jaar, in deze tijden zou je kunnen denken dat dit niet nodig 

is, maar niets in minder waar.

We willen om te beginnen alle vrijwilligers van op de wandeling in januari en februari 

bedanken voor al hun hulp zodat de andere wandelaars konden genieten van een toffe 

wandeling. 

De parcoursmedewerkers die bij iedere (corona)wandeling zijn gaan uitpijlen en ook 

degenen die de pijlen steeds hebben afgehaald. 

Ook de eigenaars, domeinbeheerders, bosbeheerders, stadsmedewerkers en alle

andere mensen die ons toestemming gaven om onze pijlen steeds voor een langere 

periode te mogen laten hangen. 

Iedereen bij wie het kriebelde om de pijlen te draaien of weg te nemen, maar dit toch 

niet hebben gedaan. 

Onze adverteerders voor hun fi nanciële steun verdienen ook een bedanking. 

Jullie, onze leden, die blijven geloven in ons en hun lidgeld voor 2021 reeds vernieuwd 

hebben. Dit toont aan dat we goed bezig zijn en dat jullie nog steeds tevreden zijn.

Jullie verdienen zeker een dankwoordje. 

En tenslotte alle wandelaars, leden, toeristen, toevallige passanten, alle voeten die onze 

wandeling gedaan hebben, zij die ervoor gezorgd hebben dat de bepijling niet voor niets 

was, zij die op Facebook of onze website een leuk berichtje achtergelaten hebben, zij 

die hun vrienden hebben uitgenodigd, die foto’s gemaakt hebben, die van ver komen, 

…

Aan iedereen een welgemeende “bedankt” en ik wens jullie veel wandelgenot en hoop 

jullie rap ergens te velde te kunnen tegenkomen.

Jullie voorzitter

Gabriël Gevaert
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INGELMUNSTER -  EMELGEM -  KACHTEM

Zakenkantoor
Jonathan Mertens BV

Bruggestraat 34 - 8770 Ingelmunster
051 32 05 55

ingelmunster@argenta.be
ON: 0687.793.841


