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Voorwoord 
 

Beste Aviflorastapper(ster)s 

Hier zijn we alweer met onze 3de editie dit jaar.  

We zitten meteen volop in de zomer, dat hebben jullie allemaal wellicht 

gemerkt en gevoeld. De wandelingen zijn er weer, maar het valt toch op dat er 

overal minder deelnemers zijn.  

Zelf kunnen we niet klagen met ± 800 deelnemers per wandeltocht. Natuurlijk 

hopen we voor alle clubs op beterschap.  

Wat mij verheugt is dat ondanks alles we toch bijna overal vertegenwoordigd 

zijn, van aan de kust tot helemaal in Wallonië, van gewone tochten tot 

meerdaagse evenementen en trails. Als iedereen zo verder doet, ziet de 

toekomst er niet slecht uit.  

Hierbij dank ik jullie voor jullie inzet en wens ik jullie alvast een mooie zomer en 

een zalig verlof 

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 

 

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 239 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: 

 

Raphaël Desmet 

Godelieve Van Overschelde 

Brenda De Waele 

Els De Rijck 

Melissa Nuttens 

Mieke Mares 

Linda Buyck 

Jozef Lammertin 

Geert Tijtgat 

Sigrid Callewaert 

about:blank
mailto:heuberdebie@hotmail.com
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Familieberichten 
 

Overlijdens:  

Mevrouw Agnes De Wulf  (90 jaar) overleden op 17/03/2022 

 Moeder en schoonmoeder van onze leden Ivan Vanhaleweyn en Katelyne 

Vanrobaeys 

Deheer Georges Nevejant (96 jaar) overleden op 05/04/2022 

 Vader en schoonvader van onze leden Jacques Nevejant en Maria 

Vergote 

 

 

 

Tochten voor 2022 
 

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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NIEUW: Huldiging leden  
Aangezien de federatie geen wandelaars meer huldigt, zullen wij dat doen voor 

onze leden op de nieuwjaarsbijeenkomst.  

Wie komt in aanmerking voor een huldiging:  

Leden die in 2022:  

- Een totaal van 10 000 km – 20 000 km – 30 000 km - … of een ander 

veelvoud van 10 000 km hebben 

 

- Een totaal van 1000 – 2000 -3000 -4000 - … of een ander veelvoud van 

1000 tochten heeft gewandeld.  

 

Laat dit zeker weten aan onze voorzitter via e-mail heuberdebie@hotmail.com 

of op een van onze eigen tochten. 

mailto:heuberdebie@hotmail.com
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Sfeerbeelden van onze 
voorbije wandeltochten 
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Nawoord 
 

Alweer het einde van de 3de editie, hopelijk hebben we jullie weer wat info 

kunnen bezorgen.  

Hierbij hoop ik iedereen terug te zien op onze eerstvolgende wandeltocht op 

dinsdag 19 juli 2022 of ergens anders te velde. Het doet me nog steeds deugd  

om een clublid te zien op een andere wandeltocht.  

Uw voorzitter 

Gabriël Gevaert 
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