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Voorwoord 
 

Beste Aviflorastapper(ster)s 

Na de heel warme en tropische temperaturen afgelopen zomer, krijgen we 

eindelijk weer aangenamere dagen. Ondertussen is alles terug normaal aan het 

verlopen, school is begonnen en verlof is voorbij. Met de geweldig zonnige 

zomer heeft iedereen heel veel kunnen genieten en kunnen we er nu terug 

volop tegenaan.  

Op vlak van wandelen hadden we onze tochten in juli, augustus en september. 

We merken dat het aantal deelnemers niet is zoals voor de corona. Hiervoor 

zullen we nog wat geduld moeten hebben en hopen dat prijzen voor energie en 

benzine terug normaal worden.  

Er staan voor komende maanden enkele uitdagingen te wachten. Zo hebben 

we onze eigentochten in oktober, de hersttocht in november en de 

eindejaarstocht in december.  

We verwachten aanwezigheid van heel wat van onze eigen leden, we zijn 

ondertussen al met 243.  

Voor volgend jaar staan er ook weer enkele busreizen op het programma, we 

hopen dan ook om onze bussen opnieuw vol te krijgen.  

Afgelopen jaar zijn er ook enkele leden die uitzonderlijke wandelprestaties 

hebben ondernomen. De nacht van Vlaanderen, (ingekorte) Dodentocht in 

extreme hitte, trails overal in het land en meer.  

We zijn heel fier op alle prestaties, we noemen geen namen om niemand te 

vergeten. Toch een dikke proficiat aan alle clubleden die een of meer van deze 

wandelprestaties tot een goed einde brachten.  

Veel leesgenot!  

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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Lidgeld 2023 
 

Het bestuur heeft beslist om het lidgeld in 2023 niet te verhogen. De prijs blijft 

dus op € 15 per persoon voor volwassenen. Voor kinderen blijft de prijs € 7 per 

kind en is er nog steeds de gezinsformule van € 35 voor 2 volwassenen + 

kinderen.  

Betalen kan vanaf heden op rekening BE49 9733 9276 6471 met als mededeling 

de naam/namen van de leden.  

 

Walking in Belgium 

Aangezien het verkoop van de Walking in Belgium jaarlijks daalt, heeft de 

Federatie beslist om een beperkt aantal te laten drukken. Iedere club heeft 

slechts een percentage volgens het aantal leden.  

Er zijn dus maar een beperkt aantal boeken bij ons beschikbaar, op = op.  

 

Afhalen lidkaarten 

De lidkaarten voor 2023 kunnen afgehaald worden vanaf onze tocht op 22 

november samen met het mutualiteitsattest.  

OPGEPAST het mutualiteitsattest mag pas ingediend worden na 1 januari 2023. 

 

Nieuwe leden 
 

Een warm welkom aan onze nieuwe leden: 

 

Jean-Paul Bultynck 

Carine Hellebuyck 

Rudy Debock 

Ann Vandewiele 
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Familieberichten 
 

Overlijdens:  

Mevrouw Mari-Jose Lefere  (96 jaar) overleden op 11 september 2022 

 Moeder en schoonmoeder van onze leden Christa Decru en Johan 

Degryse 

 

Resterende tochten 2022 
 

Dinsdag 25 oktober 
 

Alle afstanden gaan richting Meulebeke met 
een rustpost in Middenstand of Kapelhuis 

Dinsdag 22 november Alle afstanden gaan richting Emelgem met 
rustpost in ’t Cartouchke voor iedereen 

Dinsdag 20 december Grote afstanden gaan richting Veld Bos Ardooie 
6 km blijft in Ingelmunster 
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Tochten 2023 
 

Januari Dinsdag 10 januari  

Februari Dinsdag 14 februari  

Maart Dinsdag 21 maart  

April Dinsdag 18 april 

Mei Dinsdag 16 mei 

Juni Dinsdag 20 juni 

Juli Dinsdag 18 juli 

Augustus Dinsdag 8 augustus 

September Dinsdag 26 september  

Oktober Dinsdag 24 oktober  

November  Dinsdag 28 november 

December Dinsdag 19 december 
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Souper 2023 
 

Onze jaarlijkse souper kan na 3 jaar (corona) eindelijk terug doorgaan en dit op 

zaterdag 28 januari 2023 vanaf 11u30 in zaal Don Bosco. (Bollewerpstraat 4, 

8770 Ingelmunster) 

Vanaf dit jaar zal een kleine bijdrage gevraagd worden van € 20 per persoon 

om de kosten te dekken. Meer info hierover volgt nog.  

Nieuw dit jaar is dat we zelf leden zullen huldigen in plaats van de Federatie.  

De leden die in het verleden 1 000, 2 000, 3 000 , … tochten of 10 000, 20 000, 

30 000, … km hebben  

Al een tipje van de sluier: dit jaar hebbe we er een 4-tal: 

- 1 met 1 000 tochten 

- 1 met 10 000 km 

- 1 met 40 000 km 

- 1 met 60 000 km 

 

Indien jij aan een veelvoud van 1 000 tochten of 10 000 km zit, aarzel niet om 

dit door te geven via het e-mailadres heuberdebie@hotmail.com  

. 

mailto:heuberdebie@hotmail.com
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Busreizen 2023 
 

49e Lentetocht 

Op 26 maart trekken we naar Oostende bij onze wandelvrienden de 

Keignaerttrippers. 

Vertrek om 8u op de parking van de sporthal. We voorzien terug te staan aan 

de sporthal rond 17u.  

Kostprijs bedraagt € 10 (bus + inschrijving wandeling)  

 

Picontocht 

Op 11 juni gaan we naar Noord-Frankrijk, namelijk naar Ghyvelde. Hier hebben 

we de Picontocht, een organisatie van wandelclub D&A.  

Vertrek om 8u op de parking van de sporthal. We voorzien terug te staan aan 

de sporthal rond 17u.  

Kostprijs bedraagt € 10 (bus + inschrijving wandeling)  

 

36e Helletochten 

Op 24 september gaan we met z’n allen naar Stekene voor de 36e Helletochten 

van de Smokkelaars Stekene. Deze grensoverschrijdende tocht zal ons tot in 

Nederland laten gaan.  

Vertrek om 8u op de parking van de sporthal. We voorzien terug te staan aan 

de sporthal rond 17u.  

Kostprijs bedraagt € 10 (bus + inschrijving wandeling)  

 

Inschrijven en betalen 

Inschrijven kan steeds op een van onze wandelingen of bij de voorzitter:  

Gevaert Gabriël – 051/48 91 09 of 0473/30 26 43 – heuberdebie@hotmail.com  

Betalen kan op volgend rekeningnummer: BE49 9733 9276 6471 met 

vermelding van naam en datum + plaats van de busreis.  

mailto:heuberdebie@hotmail.com


 

 
10 

 

  



 

 
11 

Nawoord 
 

Dit is alweer de laatste editie voor het jaar 2022.  

Na een moeilijke periode zijn we blij om te zien dat jullie weer op verschillende 

tochten aanwezig zijn, waar we jullie dan ook eens tegenkomen.  

We zijn ook blij dat er nog steeds nieuwe leden bijkomen en dat we jullie 

eindelijk weer enkele busreizen kunnen aanbieden.  

Na enkele jaren kunnen we jullie ook weer verwelkomen op onze souper in 

januari. Hopen dat jullie daar talrijk op aanwezig zullen zijn.  

Indien jullie nog met vragen zitten, wacht niet en contacteer ons gerust. Via de 

informatie hier in het clubblad of via de site.  

Uw voorzitter 

Gabriël Gevaert 
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