April 2021 - Verschijnt 3-maandelijks

CLUBBLAD

Aviflorastappers Ingelmunster 5493

Voorwoord
Leden, eigen alternatieve tochten &
familieberichten
Alternatieve tochten
Nawoord

Voorwoord
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 parcourmeester

Beste Aviflorastapper(ster)s

De feestdagen en de eerste maanden van het nieuwe jaar
liggen al even achter ons.
Het was geen makkelijke periode: niet kunnen samenkomen met
familie of vrienden, geen nieuwjaarsrecepties, geen gezellige
samenkomsten, enzovoort. Maar desondanks hebben we ons
aan de regels gehouden, waarvoor heel veel dank!

BESTUUR

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

Hoop is iets voor dit jaar. Laten we hopen dat we dit jaar kunnen
terugkrijgen waar we zo naar uitkijken, het gewone leven.
Vaccinatie is een belangrijke troef om de Covid-19 pandemie
achter ons te laten. Er wordt zoveel gedaan, door zoveel mensen
om de vaccinatiecentra op te zetten en vlot te laten verlopen.

Andy Herreman

Door de coronasituatie hebben we wel allemaal ingezien dat de
natuur belangrijk is voor zowel de mentale als de fysieke
gezondheid. In ons clubblad geven we enkele tips om de
gemeente en regio te verkennen.

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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Verder in dit clubblad kan je de kalender vinden voor de
komende tijdelijke tochten.
Er is een ruim aanbod aan gevarieerde parcours. Ik zou zeggen
maak er zeker gebruik van en hou het veilig en gezond tijdens
deze mooie lentedagen.

Jullie voorzitter

Wim en Ann Beels-Vandevelde
Bruggestraat 14 - Ingelmunster
051 31 21 03
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Leden
2021 zijn we gestart met 204 leden.
We willen onze nieuwste leden nog eens verwelkomen:
Martine Buyck & Marleen Buyck
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 geniet ook niet meer van de 50 cent korting.
Storten van het lidgeld kan op het rekeningnummer: BE49 9733 9276 6471
Graag de naam van het lid of leden voor wie dit lidgeld is.
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.

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.
April Van 15-04-2021 tot en met 30-04-2021
Afstanden 6 - 9 - 12- 18 km
Mei Van 16-05-2021 tot en met 31-05-2021
Afstanden 6 - 9 - 12- 18 km
Juni Van 18-06-2021 tot en met 30-06-2021
Afstanden 6 - 9 - 12- 18 km
Opgelet!
De tocht van juni kan op 25-06-2021 stop gezet worden om de Wandel mee dag van
de federatie niet te dwarsbomen.

Familieberichten
Wij brengen jullie op de hoogte van volgende overlijdens:
De heer Noël Mestdagh ( 86 jaar) is overleden op 04-02-2021
Vader en schoonvader van onze leden Ann Mestdagh – Geert Desmet
De heer Maurice Meersseman (97 jaar) is overleden op 14-02-2021
Vader van onze leden Huguette en Arlette Meersseman
De vrouw Mariette Folens (88 jaar) is overleden op 19-03-2021
Moeder en schoonmoeder van onze leden Patrick Defour en Ingrid Vandenabeele
Namens het bestuur bieden wij oprechte deelneming aan de getroffen families.
Tevens wensen we alle zieken en herstellenden een spoedig herstel!
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‘t Veld Bos Ardooie

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

Spontane wandelinitiatieven
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MARA
(Sabine) +32 485 28 47 77
(Tessa) +32 479 64 53 04

Kortrijkstraat 112
8770 Ingelmunster
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Nawoord
Beste Aviflorastap(ster)s
Ziezo dit is reeds ons 2de clubblad van 2021.
Hopelijk kunnen we in ons volgend clubblad het hoofdstuk Covid-19 weglaten of toch
minimaliseren.
Als alles goed(gunstig) verloopt, voorzien we op 20 juli onze zomertocht terug te laten
doorgaan. We hopen dat iedereen zich aan de regels houdt, zich laat vaccineren zodat
we met een gerust hart opnieuw kunnen inrichten.
Verder nog een gemeende dank u wel aan iedereen die onze tijdelijke parcours heeft
gewandeld en ook bedankt voor de vele positieve reacties die wij hierop mogen
ontvangen!
Hou het gezond, zorg voor jezelf en jullie naasten en hopelijk tot ergens te velde.
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

12

