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Voorwoord 
 

Beste Aviflorastapper(ster)s 

De kleurrijke krokussen, de eerste zonnestralen en heldere blauwe lucht, het 

groene gras, de tjirpende vogels, …  

Ze zorgen allemaal voor dat lentegevoel, de goesting om naar buiten te gaan 

was sinds enkele jaren nog nooit zo groot. De wandelaars trekken opnieuw 

massaal naar buiten langs de mooie, landelijke plekjes.  

Na een lange periode van onzekerheid en een beperkt doen en laten, hebben 

we eindelijk onze vrijheid terug.  

Het mondmasker mogen we terug opzijleggen (met uitzondering van het 

openbaar vervoer, woonzorgcentra en ziekenhuizen). Na twee lange jaren 

kunnen we eindelijk weer spreken van ‘vrijheid’. 

We zijn vorige maand terug gestart met een opkomst van 852 wandelaars, 

iedereen was weer tevreden. Hopelijk kunnen we zo verder gaan en gooit er 

niets roet in het eten.  

Als voorzitter hoop ik jullie op onze volgende wandelingen terug te mogen zien. 

Na een lange tijd elkaar moeten missen, wordt het tijd om bij te praten.  

Jullie voorzitter 
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Bestuur 
 

 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 

 

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 

Rekeningnummer: BE49 9733 9276 6471 
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Leden info 
 

Op heden zijn er 229 leden.  

Er zijn leden gestopt, maar er zijn ook een aantal nieuwe 

Voor zij die nog niet vernieuwd hebben, niet vergeten dat de lidkaart vervallen 

is op 31/12/2021. Wenst u nog te vernieuwen, stuur dan gerust een mailtje 

naar heuberdebie@hotmail.com  

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 

 

Nieuwe leden 
 

Een warm welkom aan onze nieuwe leden: 

 

Walter Landuyt 

Bart De Backer 

Bernard Vercruysse 

Caroline Verfaille 

Chantal Deruynck 

Patricia Noppe 

Steven Notebaert 

about:blank
mailto:heuberdebie@hotmail.com
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Souper 
 

Wij willen jullie er nogmaals aan herinneren dat wij de souper van zaterdag 29 

januari 2022 moeten verplaatsen naar een latere datum.  

Wij houden jullie hiervan op de hoogte.   

 
Familieberichten 
 

Overlijdens:  

Mevrouw Diana De Temmerman (92 jaar) overleden op 19/09/2021 

 Moeder en schoonmoeder van onze leden Jacques Nevejant en Maria 

Vergote 
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Tochten voor 2022 
 

April Dinsdag 19 april 

Mei Dinsdag 17 mei 

Juni Dinsdag 21 juni 

Juli Dinsdag 19 juli 

Augustus Dinsdag 9 augustus 

September Dinsdag 27 september 

Oktober Dinsdag 25 oktober 

November Dinsdag 22 november 

December Dinsdag 20 december 
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Foto’s wandeltocht 15 maart 2022 
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Nawoord 
 

Zo beste Aviflorastappers, dit is reeds onze 2de clubblad van 2022.  

We hopen dat alles normaal blijft en we op jullie steun mogen rekenen op 

eigen wandelingen en bij andere clubs.  

Het is als voorzitter een plezier om steeds meer van onze leden te zien op 

andere tochten.  

Nogmaals dank voor jullie inzet en rendez-vous op dinsdag 19 april voor onze 

paastocht!  

Uw voorzitter 

Gabriël Gevaert 
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