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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

BE
ST

U
U

R

Voorwoord

Beste Avifl orastapper(ster)s

Voor het eerst durf ik wat meer perspectieven te geven aan onze 

leden.

Fysieke en sociale contacten werden verbroken of weggerukt 

voor bijna een jaar.

Hoogtijd om de draad terug op te pakken, hopelijk heeft

iedereen zich laten vaccineren. 

Wij hebben afgelopen jaar zeker niet stilgezeten, met 12 tijdelijk 

uitgepijlde wandelingen waar telkens veel respons op kwam.

Het doet deugd om de vele positieve berichtjes en

schouderklopjes te mogen ontvangen.

Daarom hebben we beslist om terug een offi ciële tocht in te

richten, daarover kan je meer vinden verder in het boekje. 

Jullie voorzitter
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Wim en Ann Beels-Vandevelde

Bruggestraat 14 - Ingelmunster

051 31 21 03
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Leden info

We kunnen weer 2 nieuwe leden verwelkomen, dus een hartelijk welkom aan: 

Tom Verscheure

Karoline D’Haene

Belangrijk!

Voor zij die nog niet vernieuwd hebben: 

Wie vernieuwd tussen 25/06/2021 en 01/10/2021 is aangesloten tot eind 2022.

 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 offi ciële tocht
Zeg het voort, onze eerste offi ciële tocht komt eraan. 

Op dinsdag 20 juli 2021 organiseren we onze eerste offi ciële tocht sinds corona. 

Dinsdag 20 juli 2021 - Afstanden 6 - 9 - 12- 18 km

Familieberichten
Wij brengen jullie op de hoogte van volgende overlijdens: 

De vrouw Kesteloot Caroline ( 60 jaar) is overleden op 15-04-2021
 Echtegenote van de heer Ronny Lidou

De heer Laevens Andre (84 jaar) is overleden op 25-05-2021

De heer Baert Leon (89 jaar) is overleden op 26-06-2021
 Vader en schoonvader van onze leden Anne-Marie Baert en Paul Cannaert

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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Foto’s MESA

Marche-en-Fammene 22/06/2021
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Saint-Hubert 23/06/2021
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Bastogne 24/06/2021
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Durbuy 25/06/2021
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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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WC riglementen voe westvlamingen
Osje no ’t vertrek goat, moeje op ’t volgende letten: 

Ist voere kart of voere neure, 
Doet altied de grendel op de deure,
Broek omleeghe, of je rok omooghe

Azo bluft de bril oltied droge.
Ist voer e pisje of voe te kakken, 
Tis in de pot dat ’t moe zakken

En ejje nie vele gin tied,
Ziet daje ’t papier der nie neffens smiet, 

En pakjet ’t latste blatje,
Peinst ook op een ander zen gatje,

Hier moe je nie lezen of de tied rekken,
Mor osghe vors goat an de sjas trekken
En otter e bit jan de pot bluft plakken, 

Mag je grust de bustel pakken
Zieje kleiren in orde en perfekt

Osje ut thuzetje vertrekt,
Vodaje vors goat, gepist of gescheten

Je nanden waschen nie vergeten,
Oja gieder dus peist op ol die wenschen, 

Zieje gieder ook properen menschen!

Ingestuurd door Jacques Nevejant

Nawoord

Beste Avifl orastap(ster)s

Dit is reeds de 3de editie in dit (corona)jaar. Hopelijk kunnen we het coronahoofdstuk 

binnenkort volledig afsluiten. 

Zoals eerder vermeld hoop ik jullie terug te zien op onze wandeling dinsdag 20 juli 2021. 

Nogmaals dank voor jullie deelname aan onze en andere alternatieve tochten en reeds 

enkele offi ciële tochten. 

Verder wens ik iedereen nog een welverdiende zomervakantie. Blijf voorzichtig, hou 

afstand en respecteer de opgelegde maatregelen. 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


