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Beste Florastappers,

Wanneer deze eerste editie van een nieuwe jaargang in de bus viel liepen de laatste dagen 
van 2021 op zijn einde. Het einde van een bewogen, nog niet normaal jaar. Een jaar dat begon 
waarin heel weinig kon. De eerste maanden konden de clubs enkel nog “coronawandelingen” 
aanbieden. Wat later op het jaar begon het wat te beteren en werd het georganiseerd wande-
len weer op gang getrokken. Begin september kwamen de wandelorganisaties weer op kruis-
snelheid. Iedereen dacht dat de corona miserie voorbij was. De werkelijkheid, lees het coronaa-
tje, achterhaalde deze gedachte wel, met nu het gekende gevolg.

Ook wij hadden er volle zin in om terug te organiseren. Onze eerste organisatie op de kalender 
was de spokentocht op 6 november. Het was na bijna 2 jaar weer opnieuw in gang komen, de 
routine was eruit, maar met volle moed startten we de voorbereidingen. Eind oktober begon 
de vraag zich weer te stellen of het nog mogelijk zou zijn de organisatie te laten doorgaan. De 
coronacijfers gingen opnieuw de verkeerde kant op en welke maatregelen zouden weer van 
kracht worden? Vermits we, betreffende de covidregels, gelijkgesteld worden met de horeca, 
was het opnieuw bang afwachten. We gingen tóch verder met de voorbereidingen en toen 
we een week vooraf de nieuwe regels opgelegd kregen, was het weer alle hens aan dek om te 
zien wat mogelijk was. Mits de nodige inventieve aanpassingen, kon de organisatie dan geluk-
kig toch doorgaan. Het resultaat bleek in huidige tijd een schot in de roos. 

We waren gelukkig dat we weer aan de slag konden. De volgende stap naar onze laatste or-
ganisatie leek niet ver af en na de Spokentocht, wat ons betreft zeker haalbaar. Helaas, corona 
besliste er opnieuw anders over. Op het moment dat we Gent bij Nacht moesten afblazen, kre-
gen we van het Odisee (de startzaal) de melding, dat alle evenementen in de school werden 
geannuleerd t.e.m. 1 februari. Ook al wilden we starten, het kon niet zonder startzaal. Ondertus-
sen is het nu weer zo ver dat nagenoeg geen georganiseerde wandeling van WSVL kan door-
gaan tot… ? Het wordt nu weer afwachten wat in maart zal kunnen met onze Floratochten.

Zoals ik in het begin al zei, ontvingen jullie het eerste clubblad van 2022. Dat staat boordevol 
nuttige informatie, lezen dus zou ik zeggen. De aandachtige lezer zal reeds opgemerkt hebben 
dat op blz. 3 enkele verschuivingen binnen het bestuur plaatsvonden. Onze penningmeester 

dit blad geeft Hubert wat meer duiding betreffende deze overstap. In elke geval bedank ik, in 

-
tuigd dat hij dat met volle inzet zal doen en om de hoek zal de hulplijn, indien nodig, nog steeds 
paraat staan. Bedankt Danny.

In dit magazine is het merendeel van de advertenties hernieuwd en hebben zich opnieuw 
enkele nieuwe adverteerders  aangemeld. Alvast bedankt hiervoor Florastappers, maak jullie 
gerust bekend als lid van de club wanneer je bij hen langsgaat. Het geeft hen voldoening dat 
ze respons krijgen van hun advertentie.

Gezien deze wéér bijzondere (corona)-tijden, doen wij er alles aan om jullie zo correct moge-
lijk te informeren wanneer er zich weer een wijziging in het wandelmilieu voordoet. Dit gebeurt 
door de info in dit blad, door de diverse mailings die vanuit het secretariaat worden verzonden 
of door het verzenden van brieven voor diegenen die geen pc hebben. Mag ik jullie dan ook 
met aandrang verzoeken om deze correspondentie te lezen en te beantwoorden indien iets 
gevraagd wordt. Op die manier moet Claudine, soms tot 3 x toe de mails niet versturen. Dank 
ervoor. 

Tenslotte wil ik ook vragen, gezien de constante wijzigingen ten gevolge van corona, ook onze 
website en deze van de federatie regelmatig te bezoeken. Daar wordt alles heet van de naald 
aangepast en komen jullie niet voor verrassingen te staan. 

Ook al zijn we terug naar “af”, we mogen de moed niet verliezen en er vanuit gaan dat het wel 
ooit eens goed komt. Ik wens jullie alvast prettige feesten toe en een hoopvolle start in 2022.
Hou jullie gezond en tot…?

Jullie voorzitter,
Gerard

Brief van de voorzitter
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Administratieve weetjes : zéér belangrijk voor elke Florastapper!

Lidkaart 2022 van Florastappers Gent vzw

Gooi je lidkaart niet weg, maar draag er zorg van. Van zodra je het lidgeld betaald hebt, wordt 
deze door de secretaresse geactiveerd en is ze weer geldig voor 1 jaar. Toon dus telkens aan 
de inschrijvingstafel van elke wandelorganisatie SPONTAAN uw lidkaart. Ze wordt gescand en 
op die manier ben je geldig ingeschreven voor de wandeling en heb je bij een ongeval recht 
op uitkering.  Vanaf 1 januari 2022 krijg je er telkens een korting van min. € 1,50 mee want ie-
mand, die niet aangesloten is bij een club, zal vanaf dan voor elke wandeling € 3,00 betalen 
i.p.v. € 1,50 als lid. Uw lidkaart is echt geld waard! Gebruik ze!

Gratis t-shirt

Na je eerste 10 tochten en alleen dan (niet na 20, 30 tochten, enz…) gestapt voor Florastap-
pers Gent heb je, als nieuw lid, recht op een gratis T-shirt. Je moet dit zelf melden aan de kle-
dijverantwoordelijke of de secretaresse. Zij kan niet voor alle leden bijhouden hoeveel tochten 
zij reeds gestapt hebben. Zij houdt wel bij, wie er zijn gratis T-shirt ontvangen heeft. Deze kan je 
bekomen op één van de organisaties van Florastappers Gent of bij haar thuis, beiden na af-
spraak.

Clubkledij

Wij beschikken over een ruim assortiment clubkledij zoals t-shirts, petjes, polo’s met korte en 
-

tassen, enz….Het is geen plicht om clubkledij te dragen, maar wel leuk om herkend te worden 
als lid van onze club en op die manier kennis te maken met de andere clubleden. Deze kledij 
is altijd te verkrijgen op onze Floratochten van 20 maart 2022 en op onze Zomertocht van 21 juli 
2022 of na afspraak bij Claudine thuis. Op onze website vind je een overzicht met de respectie-
velijke prijzen. 

Tochtenlijsten

Het wandeljaar 2022 van Florastappers Gent vzw loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 decem-
ber 2022.
Elk lid is vrij zijn effectief gestapte kilometers en tochten over te maken aan de club.
U kunt dit doen door:

een tochtenlijst in te vullen en als deze vol is (na 25 tochten) af te geven aan de tochtenver-
antwoordelijke  vóór 10 januari 2023 (tochtenlijsten zijn te bekomen aan de stand secretari-
aat op onze tochten of op onze website bij downloads, tochtenlijsten)
de elektronische tochtenlijst in te vullen via onze website bij downloads en deze naar Miriam 
en Etienne door te mailen naar etienne.geerinck@skynet.be of op te sturen naar Miriam en 
Etienne Geerinck, Zwembadstraat 44, 9032 Wondelgem.

Invullen van tochtenlijsten

Bij het invullen van uw gestapte kilometers rond je steeds vanaf 0,5 km af naar boven en bene-
den 0,5 km naar onder.
De kilometers die U invult moeten de werkelijk gestapte kilometers zijn;
Vul Uw lijsten zorgvuldig in: vergeet het clubnummer, de clubnaam, de datum en de afstand 
niet! 

Gelieve zelf je gestapte kilometers op te tellen, anders wordt jouw totaal niet opgenomen in 
het clubklassement. Op die manier kunnen jullie de mensen die hun vrije, onbetaalde tijd opof-
feren om deze lijsten te controleren, een beetje helpen en tonen jullie respect voor al het werk 
dat erin steekt.
 
Verderop in dit clubblad wordt het puntensysteem nog eens goed uitgelegd.
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Kilometerbadges

Wie de grens van één van de onderstaande kilometers effectief heeft uitgestapt, kan op het 
secretariaat de volgende kilometerbadges bekomen nog zolang de voorraad strekt. Hieronder 
lees je een overzichtje van de momenteel nog in voorraad zijnde  kilometerbadges (= de vet 
gedrukte)op het secretariaat.  Elke Florastapper moet deze zelf aanvragen, de secretaresse 
kan niet weten welke kilometerstand bij wie behoort. Deze zijn ook te bekomen op elk van onze 
tochten en onze busreizen. Is jouw badge niet meer voorradig, dan mag je nog steeds jouw 
kilometers doorgeven en krijgen ze een vermelding in het clubblad.

500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 7500 
8000 9000 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000
35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000
90000 95000 100000

Busreizen 2022

De club organiseert in 2022 drie wandelbusreizen (het volledige programma en de werkwijze 
om in te schrijven staat uitgebreid vermeld in dit magazine). Lees dit artikel zeker eens grondig 
door. Ter plaatse kan je vrij wandelen t.t.z. de afstand die je zelf kiest! Je moet er juist op letten 
dat je tijdig, 10 min. vóór het vertrekuur terug in de startzaal bent. Zijn er al data, die je interes-
seren, laat je gerust maar inschrijven! Je wordt dan ook wel verwacht op de ingetekende data.  
Er zijn voor elke busreis 62  plaatsen beschikbaar en vol = vol.

Tussenkomst mutualiteiten lidgeld sportclubs

Héél wat mutualiteiten betalen het lidgeld terug. Vele leden hebben dit formulier spontaan 
ontvangen bij aansluiting of bij hernieuwing van het lidmaatschap tijdens onze Spokentocht.  
Wie het nog niet ontvangen heeft, zal zelf contact moeten opnemen met de secretaresse om 
het document te bekomen. We sturen geen documenten op per post. 

Walkings in Belgium 2022

Tijdens de afhaalmomenten op 11, 15 en 18 december hadden jullie de kans de boeken af te 
halen ten huize van het secretariaat, wie dat nog niet gedaan heeft op die dagen , moet te-
rug zelf contact opnemen met de secretaresse voor het bekomen van het wandelboek. Deze 
boeken, die we gratis geven, worden niet verstuurd per post. De boeken blijven voor jou gere-
serveerd tot onze Floratochten nl. zondag 20 maart a.s. We hopen dan ook dat wie een boek 
aanneemt, dit boek ook gebruikt om de keuze van zijn wandelingen te bepalen.

Ongevallen

Ben je het slachtoffer van een ongeval tijdens het wandelen, neem dan altijd contact op met 
de secretaresse of diens afgevaardigde van de organiserende club. Verder in dit Floramaga-
zine vind je nog een uitgebreid artikel over de verzekering.

Floramagazine

Wil je eens een verslagje schrijven van een mooie wandeling? Aarzel dan niet, om je dit verslag 
door te sturen naar onze redactieverantwoordelijke, de heer Kris De Loor, kris.deloor.kdl@gmail.
com of naar Florastappersgent@proximus.be

Website www.florastappersgent.be

Raadpleeg regelmatig onze website in verband met startplaatswijzigingen. De wijzigingen, die 
op het secretariaat gekend zijn, worden op onze site geplaatst bij de link “Last Minutes”
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E-mailadressen en adreswijzigingen of aanpassing van telefoonnummers

Heb je een e-mailadres? Of is je e-mailadres gewijzigd? Is je telefoonnummer gewijzigd? Is je 
adres gewijzigd? Als je een e-mailadres hebt, geef het door aan het secretariaat, altijd han-
dig om je bij een last minute op de hoogte brengen. Dus al deze wijzigingen of aanpassingen, 
doorgeven aan Claudine, dan kan zij niet alleen ons ledenbestand actueel houden, maar ook 

proximus.be.

Heb je nu nog vragen, stuur ze gerust door naar bovenstaand e-mailadres! Claudine beant-
woordt ze graag.

Na 2 jaar noodgedwongen het klassement on hold te moeten zetten, willen we  er in 2022 
opnieuw mee opstarten. Voor de talrijke nieuwe leden en ook als geheugensteuntje voor de 
“anciens”, lijsten we hierbij de werkwijze en de puntenverdeling nog eens op.  Voor de nieuwe-

bij een bestuurder of via mail naar . De te verdienen punten 
staan ook steeds vermeld in de 2de kolom van de voorkeurkalender. Dat vergemakkelijkt de 
zaak alleszins.

2.1.1prijsuitreiking en verdeling trofeeën :
aan de verdienstelijke leden zullen prijzen uitgereikt worden en dit volgens de puntencate-
gorie waartoe ze behoren (zie 2.1.1.3). Deze categorieën worden opgesteld aan de hand 
van de tochtenlijsten (zie 2.1.1.1) waarop de leden  hun gedane wandelingen moeten invul-
len. Elke wandeling geeft recht op een aantal punten volgens een welbepaalde puntenver-
deling (zie 2.1.1.2). Alleen het deel uitmaken van een puntencategorie wordt beloond, de 
rangorde van het aantal punten, het aantal tochten en aantal km speelt geen rol. De wan-
delsport is een recreatiesport en geen competitiesport !
de trofeeën of andere attenties welke de club in het vorige jaar heeft behaald zullen ver-
deeld worden onder de op de prijsuitreiking aanwezige leden en dit te beginnen met de 
1ste puntencategorie (m.a.w. voor de leden die het meest aantal punten hebben verza-
meld). Deze verdeling zal door lottrekking gebeuren en dit zolang de voorraad attenties 
strekt. De lottrekking gebeurt door de namen van de aanwezige leden binnen elke catego-
rie in een bus te verzamelen en er één per één uit te bus te nemen.

2.1.1.1 tochtenlijsten. 
Elk lid kan tochtenlijsten bekomen op het secretariaat of tijdens onze eigen organisaties 

-
gent.be, ingevuld en doorgemaild worden naar Etienne.geerinck@skynet.be. Op de toch-
tenlijsten moeten de gedane wandelingen (datum, organiserende club, kilometers en pun-
ten) ingevuld en opgeteld worden en dit voor de periode van 1 januari t.e.m. 31 december. 
De tochtenlijsten lopen dus maar over 1 kalenderjaar.
Om in aanmerking te komen voor een puntencategorie moeten alle tochtenlijsten uiterlijk 
op 10 januari van het eerstvolgende jaar in het bezit zijn van de verantwoordelijke die de 
lijsten naziet (vermeld in Floramagazine). Het is ten zeerste aangewezen volle tochtenlijsten 
in de loop van het jaar reeds door te sturen. Uiteraard is het digitaal invullen en doormailen 
sterk aanbevolen.

2.1.1.2 puntenverdeling :

10 punten
Vlaanderen Wandelt (of alternatieve benaming) van Wandelsport Vlaanderen vzw (ver-
meld in clubblad)
4-daagse dagtochten (of langer) in België indien volledig uitgestapt en georganiseerd 

Info betreffende prijsuitreiking, verdeling trofeeën, tochtenlijsten, puntenverdeling.
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door clubs aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen, FFBMP en VGDS (niet uitgestapt = 1 
punt per gestapte dag)
4-daagse dagtochten (of langer) in het buitenland indien volledig uitgestapt (niet uitge-

vereniging of federatie. Moet controleerbaar zijn.
elk van de 4 tochten binnen de 4 kunststedentrofee (Brugge, Oudenaarde, Gent en Kort-
rijk)
gedurende de ganse dag meehelpen op een eigen organisatie (minimum 8 uur, klaar-
zetten niet inbegrepen) 
‘s avonds meehelpen op Gent bij Nacht tot einde

AANDACHT: niet-cumuleerbaar met het uitstappen van de eigen organisatie !

tochten van 100 km (In België)

club, vereniging of federatie. Moet controleerbaar zijn.

AANDACHT: 
wandelvakanties georganiseerd door Wandelsport Vlaanderen in samenwerking 
met een reisagentschap zoals Intersoc, Vayamundo, enz… komen niet in aanmer-
king.
wandelvakanties georganiseerd door andere clubs of individuele organisaties ko-
men niet in aanmerking.
Individuele of groepstochten naar bedevaartsoorden (Lourdes, Compostella, 
enz…komen niet in aanmerking

7 punten
alle wandelbusreizen van Florastappers Gent vzw (aanwezigheid op de bus is verplicht!)
op een wandelbusreisdag zijn max. 7 punten te verdienen

AANDACHT:
Leden die met persoonlijk vervoer naar dezelfde bus bestemming rijden worden 
beschouwd als deelnemer aan een voorkeurtocht en krijgen bijgevolg 4 punten

5 punten
gedurende een halve dag meehelpen op een eigen organisatie (minimum 4 uur, klaar-
zetten niet inbegrepen)  

AANDACHT: 
niet cumuleerbaar met het uitstappen van de eigen organisatie !
uitstappen van eigen organisatie, behalve Gent bij nacht (= 10 ptn.)
meehelpen in de namiddag op Gent bij Nacht (van ’s middags tot 18.00 u)
voor tochten van 50 km (in België)

-
tenlandse club, vereniging of federatie. Moet controleerbaar zijn.
opkuis Spokentocht en Gent bij Nacht op de dag volgend op de tocht

4 punten
alle voorkeurtochten op zaterdag, zondag en feestdagen zoals vermeld in clubblad, 
(met uitzondering van de 5, 7 en 10 puntentochten, voorgaand vermeld).

3 punten
Klaarzetten zalen (start, rustpost) voor eigen organisaties

AANDACHT: maximum 4 punten te verdienen die dag!

1 punt
alle overige nog niet vermelde organisaties bij een erkende wandelclub van volgende 
federaties : WANDELSPORT VLAANDEREN VZW, VGDS en FFBMP, (dus in België).

-
tenlandse club, vereniging of federatie. Moet controleerbaar zijn.  
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Laden van de camionette(s) voor onze eigen organisaties (enkel voor bestuursleden en 
eventueel uitgenodigde medewerkers)
Voor organisaties in België boven 50 km één punt extra per schijf van 10 km ( v.b.60 km = 
6 ptn., 70 km = 7 ptn., enz…)
Voor organisaties in het buitenland boven de 50 km, 1 punt extra per schijf van 10 km (vb. 
80 km = 8 ptn., 120 km = 12 ptn., enz… Deze tochten moeten georganiseerd zijn door een 

-
beeld: Kennedy Marsen, Paris-Tubize, Centurion, …)

2.1.1.3 puntencategorieën

4e categorie  : vanaf 100 punten t/m 179 punten
3e  categorie   : vanaf 180 punten t/m 259 punten
2e  categorie : vanaf 260 punten t/m 329 punten
1e  categorie : vanaf 330 en meer

2.1.1.4 prijzen

aan elke categorie wordt een door het bestuursorgaan bepaalde prijs gekoppeld. 
Deze prijs wordt overhandigd indien desbetreffende persoon op het moment van 
de uitreiking lid is van de club.
onder de op de prijsuitreiking aanwezige leden die hun tochtenlijsten tijdig indien-
den doch minder dan 100 punten behaalden worden 3 basisprijzen  uit de 4e pun-
tencategorie (2.1.1.3) verloot.

Afhaalmomenten poncho’s en rugzakken – actie LTD wandelboekje
Door de annulatie van de verschillende wandelingen, waarop de poncho’s en de rugzakken 
verdeeld werden, kunnen de wandelaars de attenties niet meer ophalen. De federatie heeft 
als gevolg daarvan gevraagd aan de clubsecretariaten om de volle wandelboekjes (15 stem-
pels voor een poncho of 25 stempels voor een rugzak) van hun leden te verzamelen en dat 1 
afgevaardigde per club die geschenken gaat ophalen in Maldegem op één vooropgestelde 
datum. Dus beste Florastappers, wie nog zo’n wandelboekje heeft en één van die attenties wilt, 
gelieve uw boekje vóór 8 januari af te geven in je clubsecretariaat, Jozef Wautersstraat 17 te 
Gentbrugge met de vermelding van je naam en welke attentie je verlangt. Let goed op: dat is 
de enige en de laatste mogelijkheid om je poncho of je rugzak alsnog te verkrijgen.
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Aandachtige lezers van dit Floramagazine zullen misschien opgemerkt hebben dat op blz. 3 bij 
mijn naam geen “penningmeester” meer staat. Er is enkel nog “bestuurder” vermeld, maar dit 
is ook maar tijdelijk meer (tot de Algemene Vergadering van februari). Op de bestuursverga-
dering van 01/10/2019 (wat vliegt de tijd toch snel hé) heb ik namelijk meegedeeld dat ik op 

-
gazettes, babbelgazettes en roddelgazettes niets achter te zoeken.

De enige echte reden daarvoor is dat ik in 2020  70 jaar ging worden en dan juist 50 jaar allerlei 
bestuursfuncties had uitgeoefend in verschillende (vooral sportieve) verenigingen. Hoe mooi 
was dat niet om te eindigen 70 – 50 !

Het verdomde Corona-virus heeft mij echter bijna genoodzaakt er nog een jaartje bij te doen 
als penningmeester, dus zit ik nu aan 51 jaar. Omdat er momenteel nog geen Corona-einde in 
zicht is heb ik nu toch besloten om het daar bij te laten want anders moet ik mij op de komen-
de Algemene Vergadering terug kandidaat stellen voor een bestuursfunctie en dit voor een 
termijn van 2 jaar.

Mijn motto is echter: beter geen kandidaat meer stellen dan wat later ontslag te moeten ne-
-

men meegespeeld hebben bij het nemen van deze beslissing vind ik persoonlijk dat ik met mijn 
51 jaar uitgeoefende bestuursfuncties ruim voldoende heb bijgedragen aan het verenigingsle-
ven en dat het op de drempel van mijn 72ste levensjaar tijd is om de fakkel door te geven aan 
een volgende generatie.

Men zal zich wellicht afvragen hoe en waar ik aan die 51 jaar ben gekomen. Wel, na een 

terecht gekomen (in het begin zelfs nog gecombineerd met het wielrennen).

In het voetbalwereldje oefende ik volgende activiteiten uit:
5 jaar voorzitter / coach van voetbalploeg FC EPA in het Terlin Liefhebbersverbond.
5 jaar lid Raad van Bestuur van het Terlin Liefhebbersverbond.
5 jaar voorzitter van het strafcomitee van het Terlin Liefhebbersverbond.
8 jaar voorzitter / coach van minivoetbalploeg Rustika Boys in het N.O.M.B.
7 jaar coach van minivoetbalploeg PSV Gent (Politie Stad Gent) in het N.O.M.B.

(N.O.M.B. Staat voor Nationale Onafhankelijke Minivoetbal Bond)

In de loop der jaren was ik ondertussen (in opvolging van mijn overleden vader) ook bestuur-
der geworden bij de Koninklijke Dekenij Wondelgemstraat in Gent (middenstandsorganisatie) 
waar ik gedurende 15 jaar de functie van penningmeester uitoefende. Daar aangekoppeld 
was ik gedurende 23 jaar mede-inrichter (samen met Politie Stad Gent) én speaker van de 
jaarlijkse wielerwedstrijd voor Openbare Diensten (W.A.O.D.) in diezelfde Wondelgemstraat.

En nu komt het (eindelijk). Om zelf ook nog wat beweging te hebben ben ik in 1985 beginnen 
wandelen in het toenmalige VWJL (Vlaamse Wandel- en Joggingliga). In het begin als indivi-
dueel (met vrouwtje Claudine) en dan 1 jaar bij de Arteveldestappers Gent (verre voorloper 
van het huidige Postiljon Merelbeke). Langer kon niet want bij het afhalen van mijn nieuwe 
lidkaart (voor mijn 2de jaar) was de club … gestopt en ontbonden. Uiteindelijk ben ik dan zo in 
1988 bij de Florastappers terechtgekomen (met vrouwtje Claudine en dochter Sylvie). Ik werd 
er lid op een eigen organisatie in Drongen en 3 uren later was ik aan het afpijlen! Wegens een 
ruzie tussen de toenmalige voorzitter en de parkoermeester weigerde deze laatste om af te 
pijlen. Niemand van de nog aanwezige leden was bereid af te pijlen zodat ik dan maar als 
kersvers lid samen met de voorzitter heb afgepijld. Dus na 3 uren was ik al medewerker bij de 
Florastappers. Dat meewerken op onze tochten is niet meer gestopt tot op de dag van van-
daag.

Van Guysse Hubert: 51 jaar bestuursfuncties, het is mooi geweest!
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Momenteel zit ik nu 33 jaar bij de Florastappers waarvan 11 jaar als penningmeester. In die 
functie werd ik bijgestaan (verplicht vrijwillig) door dochter Sylvie die op een voorbeeldige ma-
nier de boekhouding bijhield (volgens vzw reglementering) en het nodige mailverkeer met het 
secretariaat onderhield. Als computer- en boekhoudingsonkundige had ik zonder Sylvie nooit 
mijn taak als penningmeester op dezelfde manier kunnen uitoefenen. Ik ben dan ook bijzonder 
dankbaar voor deze niet te onderschatten hulplijn.

Buiten het penningmeesterschap heb ik dan ook nog gedurende 22 jaar de zogenaamde 
ingediende tochtenlijsten van de leden nagezien, verbeterd en in klassementen gegoten te-
gen de deadline van het ledenfeest. Deze klassementen werden ook door Sylvie op computer 
gezet.

Wetende dat ons werk intensief en niet eenvoudig was bracht het stoppen van mijn taak (en 
deze van Sylvie) de nodige hoofdbrekers mee. Het zou gemakkelijk zijn te zeggen “salut en de 
kost, en trek uwen plan”, maar zo zit ik niet in mekaar.

Ik heb zelf voor opvolging gezocht en gevonden in de persoon van Danny Vlerick (als nieuwe 
penningmeester) en het echtpaar Etienne Geerinck – Miriam Hauben (voor het nazicht van de 
tochtenlijsten). Ik ben er zeker van dat zij het nodige vertrouwen en bekwaamheid hebben om 
mijn taken over te nemen vanaf 01/01/2022 . Door de opeenvolgende Corona-problemen is 
de overdracht tot nu toe bijna nihil geweest maar ze zullen in 2022 zeker op mij en Sylvie nog 
kunnen rekenen voor de nodige adviezen en onderrichtingen (achter de schermen). Ik wens 
hen alvast veel succes !

Ik ben ook bijzonder dankbaar voor de goede samenwerking met voorzitter Gerard, secreta-
resse Claudine en de collega-bestuurders en bestuur medewerkers. In mijn 11 jaar is er nooit 
ruzie geweest wat in de geschiedenis van de Florastappers wel een unicum is. Meningsverschil-
len werden steeds gezamenlijk besproken en opgelost in het belang van de club. Gerard en 
Claudine zijn echt de drijvende krachten achter de club, ze staan er mee op en gaan er mee 
slapen. Nu en dan kregen sommige leden wel eens een veeg uit de pan, maar dit was steeds 
ten goede van de club of de clubwerking. Een club van 700 leden in goede banen leiden en 
zorgen dat 6 organisaties per jaar perfect voorbereid worden, is niet aan iedereen gegeven. 
Mijn jarenlange ondervinding (niet alleen in de wandelsport) heeft mij geleerd dat voor de 
“gewone” man en vrouw alles zo vanzelfsprekend is en dat die niet steeds beseffen welk werk 
er door de beleidsmensen moet geleverd worden om het zo vanzelfsprekend te maken (dat 
is nu toch wel mooi gezegd hé). En dit trachten Gerard en Claudine te doen weliswaar met 
de medewerking van een aantal bestuursleden zoals Patrick, Sabine, Christiaan en Fabienne 
(ik noem ze de werkers) en enkele computer-minded bestuur medewerkers zoals Sylvie, Kris en 

mensen bereid om deze bestuurskern te versterken zodat de clubwerking niet in het gedrang 
komt. Het zou toch mooi zijn moest ook het 50-jarig bestaan van de Florastappers gehaald wor-
den (2030).

Tot slot nog een dankwoord aan de jarenlange leden voor de vele sociale contacten welke 
we hebben gehad. Velen zijn ons al ontvallen maar in mijn geheugen staan ze gegrift. Ook 
aan de vele bestuursleden van andere clubs, die ik in de loop der jaren heb leren kennen, een 
hartelijke dank voor hun vriendelijkheid. En zoals dokter Ivan Van Mol (arts van de Quick-Step 
wielerploeg) steeds zegt: “als het hoofd vol is en de benen leeg, is het tijd om te stoppen”. Dat 
doe ik dan ook. Hou jullie gezond !

Van Guysse Hubert
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Vanaf 1 januari 2022 gaat Wandelsport Vlaanderen in zee met een nieuwe verzekeraar. Er werd 
gekozen voor Ethias.

Onze sportverzekering: Wat wijzigt?

De verzekerde waarborgen Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid blijven 
in grote lijnen dezelfde als nu bij Arena NV, de vorige verzekeraar.  Enkel bij brilschade wijzigt 
er iets.  Brilschade wordt vanaf 01/01/2022 enkel verzekerd indien er tevens lichamelijk letsel 
is. Brilschade wordt enkel vergoed bij leden; niet bij niet-leden.
De aangifte moet digitaal gebeuren, enkel het medisch attest wordt nog op papier ingevuld 
door de arts.
Er is een apart formulier voor ongevallen leden en ongevallen niet-leden.
Het formulier voor lichamelijke ongevallen (LO) en het formulier voor burgerlijke aansprake-
lijkheid (BA) zijn hetzelfde. (vroeger waren dit 2 soorten formulieren)
De werkwijze bij aangifte van ongeval op een georganiseerde wandeling is anders; zie hier-
onder.

Tijdens welke activiteiten is men verzekerd?

De niet-leden die deelnemen aan een erkende wandeltocht georganiseerd door een Wandel-
sport Vlaanderen-club of georganiseerd door de federatie zelf, zijn alleen tijdens de wandeling 
verzekerd. 

Leden zijn verzekerd als ze individueel gaan wandelen. Bij de georganiseerde wandeltocht zijn 
ze ook verzekerd op weg naar en van de wandeltocht.  Tijdens die georganiseerde wandel-
tocht zijn ze enkel verzekerd mits ze in het bezit zijn van een geldig inschrijfbewijs. Onze verzeke-

-
tocht, een BBQ, een ledenfeest,… met uitzondering van een hoog-risico sport.

De verzekering geldt ook voor een wandelongeval op reis, zowel in binnen- als buitenland.

Wat dient gedaan in geval van een ongeval op een georganiseerde wandeling? 

In eerste instantie dient nagegaan of het slachtoffer wel degelijk een inschrijfkaart (voor niet-
leden) of een betaalbewijs (voor leden) kan voorleggen. Indien deze documenten niet kunnen 
voorgelegd, kan de verzekering geweigerd worden.

Als aan bovenstaande vereiste is voldaan, bezorg je het slachtoffer een medisch attest.  

Bij leden: het slachtoffer vraagt een digitale ongevalsaangifte aan bij zijn/haar eigen club. Dit 
moet via mail want er wordt met een dynamische PDF gewerkt.  Dit is een PDF-document waar 
de velden kunnen worden ingevuld via de pc. Het slachtoffer vult die velden zelf in en stuurt het 
document door via de knop ‘verzenden’ (knop staat onderaan het formulier). Indien men de 
verplichtte velden niet allemaal ingevuld heeft (staan in het rood gemarkeerd), dan krijgt men 
een foutmelding en kan men het formulier niet doorsturen. 

Nog een tip: zorg dat het formulier geopend is in Acrobat Reader en niet via Edge of andere, 
want dan lukt het invullen niet. Bij die mail voegt men ook het ingescande medisch attest. (foto 
van attest toevoegen kan ook).

Bij niet-leden: de organiserende club bezorgt via mail een ongevalsaangifte voor niet-leden of 
verwijst het niet-lid door naar onze website waar ze zelf het formulier kunnen downloaden.  Bij 
indienen van de aangifte, voegt men ook een scan in van het medisch attest. 

Deze documenten komen op het secretariaat van WSVL terecht waarop wij die controleren.  
We zullen ook steekproeven doen om te zien of de namen van de slachtoffers voorkomen in de 
scanlijst.

Bij een ongeval op weg naar de tocht (enkel voor leden) is het moeilijk om te bewijzen dat men 

Nieuwe werkwijze verzekeringen VWSL vanaf 1/01/2022 
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op weg was naar een wandeling.  Hier kunnen we niet anders als voortgaan op de eerlijkheid 
van de slachtoffers.

Wanneer het ongeval gebeurt op het parkoers en het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis 
gebracht dan is er niet altijd tijd om aan de organiserende club een medisch formulier te vra-
gen.  In dergelijke gevallen meldt men in het ziekenhuis dat dit om een sportongeval gaat.  Op 
de spoeddienst zal een medisch attest worden geschreven wat later kan toegevoegd worden 
aan het ongevallenformulier. 

Er zijn geen papieren versies van de ongevalsaangifte meer. 

Het slachtoffer krijgt een mail met dossiernummer en instructies voor de verdere afhandeling 
van het dossier.  Nieuw: vanaf 1/1/2021 moeten onkostennota’s ook digitaal doorgestuurd wor-
den. 

Inschrijvingsgeld leden: € 1,50, niet-le-
den: € 3,00
Afstempelen blijft onmiddellijk bij de 
inschrijving, evenals speciale kaarten of 
spaarkaarten worden op dat moment afgestempeld en niet meer na de wandeltocht.
Het Covid Safe Ticket en de lidkaart worden gevraagd bij het betreden van de startzaal. 
Dit wil zeggen dat elke wandelaar zich individueel aanbiedt.
Het betaalbewijs is het bewijs van deelname aan een tocht. Geen betaalbewijs is geen 
recht op verzekering.
Huldiging van verdienstelijke leden door de federatie gaat niet meer door met een etentje 
en een nieuwjaarsbijeenkomst.
IVV-samenwerking met WSVL wordt gestopt, dus geen stempels meer.
Vanaf 1 januari start de federatie met een clubkampioenschap. Jullie kunnen dus zelf pun-
ten verzamelen voor jullie club. Dit wordt genoteerd door het scannen van jullie lidkaart. 
Hoe meer leden wandelen, hoe meer punten de club verdient en hoe hoger we eindigen 
in de rangschikking.

Wat verandert er op 1 januari 2022?

W.S.V. Donderslagtrippers vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn Nieuwjaarstocht 
op 8 januari 2022. De nieuwe startplaats is Manége. Kerkhofstraat 20, 3670 Meeuwen (Ouds-
bergen).
Wandelclub Spoetnikstappers vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn Druppeltjes-
tocht op 9 januari 2022. De nieuwe startplaats is Oud Stadhuis, Hoogstraat 1, 8470 Gistel.
Wandelclub WSV Zelden Rust meldt ons een startplaatswijziging van zijn Zelden Rust Winter-
tocht op 15 januari 2022. De nieuwe startplaats is Gregoriuscentrum, Walstraat 33, 4571 BH 
Axel.
Wandelclub Euraudax België meldt ons een startplaatswijziging van zijn Euraudax Sint-
Amandsberg op 12 februari 2022. De nieuwe startplaats is Café Colombo, Antwerpsesteen-
weg 984, 9040 Sint-Amandsberg.
Wandelclub Bosgeuzen-Voorkempen vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn Gren-
zentocht op 20 februari 2022. De nieuwe startplaats is MFC De Biezen, Schoolstraat 42, 4646 
DA Putte (NL).
Wandelclub WSV Wetteren meldt ons een startplaatswijziging van zijn 14e Sneeuwklokjes-
tocht op 1 maart 2022. De nieuwe startplaats is Parochiale Werken St.-Martinus, Massemse-
steenweg 242, 9230 Massemen (Wetteren) - ingang achteraan via Dorpsplein 1A.
Wandelclub Brugsche Globetrotters vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn 35e 
Globetrotterswandeltocht op 12 maart 2022. De nieuwe startplaats is Freinetschool Context, 
Brieversweg 185, 8310 Sint-Kruis (Brugge)

Startplaatswijzigingen
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NIEUWE LEDEN

Van harte welkom! Heb je nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen aan één van onze 

beantwoord. 

Aantal leden op 14 december 2021: 663

Veronque Baetslé Landegem
Geert Frix Lokeren
Charlot Depestel Eke
Ronald Roels Lievegem
Quinten Dhont Lievegem
Josie Demarest Mariakerke
Hermien Matthys Zelzate
Nancy Gryson Gent
Willy Van Severen Gentbrugge
Gerda De Ryck Gentbrugge
Filip Rottiers Sint-Amandsberg

Op vrijdag 3 september stapte Chris Van Cauwenberghe De Hagelandse, 101 km vanuit 
Leuven uit.
Op zaterdag 18 september stapte Chris Van Cauwenberghe la Marche de l’Empereur, een 
tocht van 60 km uit.
Op zaterdag 23 oktober stapte Chris Van Cauwenberghe de 50 km in Péruwelz uit.
Op zaterdag 30 september stapte Chris Van Cauwenberghe de 50 km in Jemeppe-sur-Sam-
bre uit.
Op zondag 7 november stapte Chris Van Cauwenberghe samen met Steve Vande Ginste 
de 50 km in Tubize uit.

WANDELPRESTATIES

Noëlla Verkest moest afscheid nemen van haar 81-jarige broer Noël.
Op 29 oktober overleed op 53-jarige leeftijd Pascal Van Lierde ten gevolge een hartstil-
stand. Hij was de neef van Magda Lootens.

Ons oprecht medeleven bij het verlies van je dierbare

FAMILIENIEUWS

ZIEKENBOEG
Door een ongelukje tijdens de spokentocht had Els Van Lierde, onze webmaster een 
snijwonde in de duim. Als gevolg daarvan werd ze de volgende dag geopereerd.
Op 8 november heeft Magda Lootens een ablatie aan het hart ondergaan.
Op 23 november werd Christiaan Mertens geopereerd aan de knie.
Op 16 december werd Claudine Denys geopereerd aan de knie. 

We wensen hen van harte beterschap en een spoedig herstel toe 

Anja Van De Walle Gentbrugge
Marc Bogaert Gentbrugge
Carine Simoen Gentbrugge
Katrien Van Acker Laarne
Celien Gabriel Merelbeke
Philip D’Hondt Waarschoot
Els Bultheel Waarschoot
Marie-Paule Ryckaert Sint-Amandsberg
Katy Nuyttens Zwijnaarde
Sandra Baert Zwijnaarde
Pascale De Praeter Wetteren

KM BADGES

Danny Dobbelaere 30 000 km
Marguerite Claus 30 000 km
Guido Ardeel 45 000 km
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GELIEVE UW ARTIKELS OF SUGGESTIES VOOR 
VOLGEND CLUBBLAD UITERLIJK OP 31 JANUARI  
AAN KRIS DE LOOR TE BEZORGEN.

AANTAL FLORASTAPPERS OP VOORBIJE ORGANISATIES 
 16/okt 5217 De 12 uren van Lauwe Rekkem 3 
 16/okt 5100 Nacht van Vlaanderen Torhout 15 
 17/okt 3063 WSV De Kadees Moorsel 48 7de
 17/okt 1018 Wandelclub Kadee Bornem Bornem 11 
 17/okt 8842 Drevestappers Zonnebeke Passendale 5 
 20/okt 3163 WSV Egmont Zottegem Sint-Goriks-Oudenhove 7 
 23/okt 5391 De Spartastappers Ardooie Meulebeke 6 
 23/okt 5303 WTC Nieuwpoort Nieuwpoort 11 
 23/okt 3226 WJC Denderklokjes Lebbeke Lebbeke 14 
 24/okt 4358 De Heidetochten Kester-Gooik Halle 7 
 24/okt 5177 De Brugsche Globetrotters ST.-Michiels Brugge 8 
 24/okt 5295 Michel Mispelonvrienden Kortemark 4 
 24/okt 3105 Wandelclub Scheldestappers Munkzwalm 51 6de
 24/okt 3536 quicura Kalken 47 3de
 24/okt 5012 WSK Marke Harelbeke 7 

 28/okt 5361 De Textieltrekkers Tiegem 7 
 30/okt 5363 Spoetnikstappers Middelkerke 5 
 30/okt 3150 Reynaertstappers Sinaai 6 
 30/okt 3135 Padstappers Geraardsbergen Meerbeke 3 
 31/okt 4038 De Pajotten Hekelgem Liedekerke 5 
 31/okt 1063 WSV De Kadodders Sint-Katelijne-Waver 4 
 31/okt 3010 WSV Wetteren Wetteren 52 4de
 31/okt 3163 WSV Egmont Zottegem Zottegem 29 6de
 1/nov 3278 Wandelclub Roal Benti Maldegem 15 10de
 3/nov 3034 Omloop Kluisbergen Kwaremont 7 
 4/nov 5550 Wandelclub D&A Adinkerke 3 
 6/nov 3103 Florastappers Gent Gentbrugge 302 
 7/nov 3196 WSV Land van Rhode Balegem 40 

 7/nov 1012 WSV Schelle Niel 5 
 11/nov 3502 Pasar Zulte Zulte 12 
 11/nov 5061 Wervikse Wandelsport Vereniging Wervik 4 
 11/nov 5463 Levenslijnteam Damme Moerkerke 3 
 11/nov 3040 Wandelclub ‘t Hoeksken Hamme 8 
 11/nov 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde Oudenaarde 15 
 11/nov HT004 Les Amis de la Nature ATH Ghislenghien 4 
 11/nov 3003 WSV De Lachende Wandelaars Aalter 13 
 13/nov 3140 WND de Natuurvrienden Deinze Deinze 30 7de
 14/nov 5011 WSV De Keignaerttrippers Oostende 36 9de
 14/nov 3450 Boerenkrijgstappers Berlare 55 7de
 17/nov 3163 WSV Egmont Zottegem Oombergen 12 
 20/nov 5137 Wandelclub “Vier op een rij” Zedelgem 14 
 21/nov 3103 Florastappers Gent Baarle-Drongen 69 2de
 21/nov 4025 Ijsetrippers Hoeilaart 4 
 21/nov 9999 WSVL Houffalize 4 
 27/nov 3278 Wandelclub Roal Benti Kaprijke 12 8ste
 28/nov 3003 WSV De Lachende Wandelaars Ursel 33 6de
 28/nov 3135 Padstappers Geraardsbergen Onkerzele 8 
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Niet argwanen, ik, Claudine ga niet met pensioen wat Florastappers Gent betreft maar sinds 1 
november 2021 ben ik op rust wat het onderwijs betreft. En als gevolg daarvan, wil ik alle Flo-
rastappers bedanken, die mij een kaartje, een mailtje of een geschenk bezorgden. Het doet 
deugd dat jullie zo met mij begaan zijn en dat jullie zo lief en attentvol zijn. Dikke merci ervoor.
En ja, nu start mijn nieuwe loopbaan als fulltime secretaresse en ik moet zeggen, ik zie er met 
plezier naar uit om deze job verder uit te bouwen, ook al is dit helemaal onbezoldigd. Ik ga 
ervoor samen met onze bestuursploeg. 

Claudine

Tijdens één van de laatste bestuursvergaderingen hebben 
Christiaan en Fabienne Mertens-D’haese te kennen geven 
dat zij zich niet meer kandidaat stellen voor de bestuurs-
ploeg in februari 2022. Zij gaan zich volledig geven in de 
wereld van de korfbal. Bedankt, Chris en Fabienne voor 
jullie inzet gedurende de 4 jaar als bestuurder en alle succes 
in jullie sportieve uitdaging. Toch hopen we jullie nog af en 
toe eens als medewerker te mogen begroeten.

Maar dit geeft gevolgen in onze bestuursploeg. Een club 
van meer dan 600 leden met 5 bestuurders runnen is veel te weinig. 
En we zijn zeker dat er potentiële kandidaten binnen onze wandelclub zijn. Dus zijn we op zoek 
naar enthousiastelingen die onze bestuursploeg willen aanvullen. Man en/of vrouw of zelfs kop-
pel zijn zeker welkom. 
Wat verwachten we van deze kandidaten? 
Dat ze de bestuursvergaderingen, ongeveer 1 keer per maand bijwonen, dat ze zich inzetten 
voor de wandelclub, dat ze bereid zijn om mee te denken en te werken aan de groei en de 
bloei van Florastappers Gent vzw. Diploma’s worden niet gevraagd. 
Denk je dat jij zo iemand bent, laat het ons gerust weten of wil je nog meer uitleg over een be-

-
vend meer uitleg geven. We verwachten de kandidaturen graag tegen 15 januari 2022. 

Bestuurders gezocht

Secretaresse met pensioen

Vakantiegroeten

Rosita Van Simaeys
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Onze bus verantwoordelijke, Claudine heeft het busreizenprogramma 2022 reeds voorgelegd 
aan het voltallige bestuur en het volgende gevarieerde programma stellen wij graag voor:

Datum Wandelclub Locatie
Zondag 24 april 2022 WSV Wandelend Paal vzw (2023) Heusden-Zolder (Limburg)
Zondag 17 juli 2022 WSV De Bosdravers Eksel (2048) Eksel (provincie Limburg)
Zondag 14 augustus 2022 WC Zandstappers vzw (1044) Wechelderzande (provincie 

Antwerpen)

De opstapplaats voor alle busreizen blijft de Park and Ride Arsenaal, Brusselsesteenweg te 
Gentbrugge. Elke chauffeur kan daar zijn wagen gratis parkeren en deze plaats is met de tram 
goed bereikbaar.

Alle busreizen vertrekken stipt om 7u30. Het uur van vertrek vanuit de bestemming blijft stipt 16 
u. De prijs voor een busreis is € 12,00 per persoon. In deze prijs is inbegrepen: de busreis heen en 
terug, de fooi voor de chauffeur, alsook het inschrijvingsgeld voor de wandelingen. 

Je hoeft je tijdens deze dagen géén zorgen te maken voor de verplaatsing, geen verplaat-
singskosten en geen parkeerproblemen. Je kan genieten van de natuur en de gezellige sfeer 
tijdens de bus uitstappen. Elke busreis levert 7 punten op voor de leden die op de bus zitten. 
Wie met eigen vervoer naar deze plaats rijdt, ontvangt de punten van een voorkeurtocht nl. 4 

Reservaties:

Kunnen enkel en alleen gebeuren bij onze bus verantwoordelijke en tevens secretaresse van de 
-

mus.be of telefonisch op 09 231 48 64. Als je reserveert voor een busreis, gelieve deze datum 
in jouw persoonlijke agenda te noteren zodat je er zeker en vast bij bent en niets anders meer 
plant op deze dag.

Als je één of meerdere busreizen reserveert, wordt er verondersteld dat je dan ook meegaat.
Vooraleer te storten, neem altijd eerst contact op om te weten of er nog plaatsen vrij zijn en om 
je zitje vast te leggen. Betalingen kunnen contant gebeuren of via het rekeningnummer van 
de club BE 50 8906 1413 4818 met vermelding van de bestemming van de busreis en het aantal 
personen en dit ten allerlaatste 14 dagen vóór de afreisdatum.

Wie niet betaald heeft en niet telefonisch of via mail zijn afwezigheid heeft bevestigd 14 dagen 
vóór de afreisdatum wordt automatisch geschrapt van de lijst en vervangen door iemand van 
de reservelijst. Wie niet op voorhand betaald heeft, wordt niet toegelaten op de bus.

Annulaties:

Bij een annulatie van minder dan 14 dagen vóór de afreisdatum, wordt het geld niet terugbe-
taald indien er geen enkele reserve je plaats kan innemen. Van elke busreis zal er, zoals in het 
verleden in het voorafgaande clubblad een artikel met foto’s verschijnen, zodat je meer info 

uitgebreid fotoverslag. 

Alvast dank voor je stipte medewerking en we hopen vele leden, alsook nieuwe leden op onze 
bus te ontmoeten.

Claudine

Busreizenprogramma 2022
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Spokentocht anno 2021

Na 23 maanden op non-actief te staan, wat het organiseren betreft, waren we in de wolken 
dat we eindelijk terug eens een tocht, in bijna “normale” omstandigheden konden organise-
ren. De week vooraf, kwam er echter een andere beslissing, mondmasker verplicht voor de 
medewerkers, alle wandelaars moesten voor het betreden van de zaal hun CST laten scannen 
en waren niet verplicht het mondmasker aan het houden in de zaal, het werd wel aangera-
den. Pfff en dan waren we eens tevreden! We zagen het bij het bijna niet goed zitten… Hoe 
gaan we dat verwezenlijken?.... Welke reacties gaan we allemaal ontvangen van de wande-
laars? …. Wie van onze medewerkers zou deze klus willen doen?... Hoe gaan we de medewer-
kers in de controle laten weten dat die wandelaar gescand is? Hoeveel wandelaars gaan door 
deze maatregel niet komen opdagen? Allemaal vragen die ons een paar slapeloze nachten 

moesten er door en opnieuw inventief zijn. 

Al gauw vonden we een aantal bereidwil-
lige medewerkers die het scannen wilden 
uitvoeren, buiten in de kou en in het donker. 
Een zeer dikke merci aan deze ploeg, jullie 
hebben dit zeer goed uitgevoerd. Eén en-
kele wandelaar vertrok en deed daar niet 
aan mee. Dat zegt meer over hem dan over 
ons. Eén andere verklaarde ons “zot” maar 
wij pasten gewoon de reglementen toe, wie 
was dan “zot”? Achteraf bekeken, waren wij 
uiterst tevreden over de zeer plichtsbewuste 
houding van onze deelnemers. Hoe gaan 
we dan de mensen in de controle duidelijk 

volgende vraag? Enkele dagen voor de tocht kregen we toevallig van een Florastapper, die 

tip . Ah wel, Claudine, geen probleem, in de tijd dat je naar t-dansants ging (en dat heb ik 
toch veel gedaan in mijn jeugdjaren), kreeg je toch een stempel op je hand en je kon altijd de 
fuifzaal binnen en buiten, je moest enkel je stempel tonen. Ja, dat is de oplossing, nadat we al 
gedacht hadden om polsbandjes aan te kopen. Vlug een mailtje gestuurd naar onze bestuur-
ders, even gecontroleerd of we nog over een viertal stempels beschikten, hier thuis dat even 
uitgeprobeerd of dit te doen was en ja hoor, dat was ook opgelost. 

Op die manier is dat inderdaad zeer vlot verlopen. Onze wandelaars konden de zaal betre-
den. En nu, hoe maken we het veilig in onze zaal? In onze voorafgaande bestuursvergaderin-
gen hadden wij reeds de koppen bij elkaar gestoken over hoe we het veilig konden organi-
seren. Niet inschrijven in het kleine zaaltje, de secretariaatsploeg zal zich daar wel installeren 
en het zijn enkel onze eigen leden, die daar binnen moeten zijn om hun documenten af te 
halen of bij wijze van uitzondering om hun lidgeld nog te betalen, want we hadden hen aan-

ontstonden. Ook dat lukte zeer goed, bedankt aan mijn collega-secretariaatsmedewerkers. 

En nu de zaal… de ingang scheiden met nadars en de inschrijving en de verkoop van stickers 
voor het podium, de warme dranken en de verkoop van drankbonnetjes op dezelfde plaats 
als onze Floratochten? De toog konden we niet verplaatsen, maar dit moest ook niet. Zo was 
onze planning…Tot we de zaterdagmorgen aan de zaal om 9 u aankwamen, de bok met de 
20 nadars, die er de vrijdagnamiddag nog stond (want ook dat zijn we vooraf gaan contro-
leren) was verdwenen en nu… nadenken met de aanwezige denktanks, wie kon dit komen 
halen?... toen was er iemand die zei, “ja maar op het einde van de Driebeekstraat, heb ik 
gisteren nadars zien staan”. Allé hop, na het ledigen van één van de camionettes eens aan 
de chauffeur vragen of hij tot het einde van de straat wilde rijden en die nadars ophalen. 
Probleem voorlopig opgelost want het waren niet onze nadars. Politie gebeld... diefstal aan 
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DeVierdeZaal, “20 nadars gestolen”! Wij zijn daarvoor verantwoordelijk en wij moeten daarvoor 
€ 51,00 betalen. 

Probleem terug opgelost we konden starten met de inrichting van de zaal. Onze ondervoorzit-
ter, die evenals de andere bestuurders, aan het denken was geweest zei “Claudine, waarom 
draaien we de inrichting van de zaal niet om”? Inschrijvingen, afstempeling, verkoop stickers 
en drankbonnetjes tegen de grijze muur aan de andere kant van de zaal, zo is de doorgang 
aan de warme dranken vrij en kruisen de wandelaars elkaar daar niet en staan ze daar niet in 

was dit de beste schikking en zal deze tijdens de komende tochten ook zo toegepast worden. 
Veel minder circulatie in de zaal en het moet gezegd worden, onze wandelaars hebben disci-
pline gekweekt, ze konden rustig in een rijtje wachten, al was die rij (met meer dan 2 200 wan-
delaars) nooit lang. Zeer goed voorstel, Patrick! 

En nu nog afwachten want we hebben door Corona verschillende medewerkers verloren en 
dit mag gezegd worden, het was een ploeg om U tegen te zeggen, die pakten het werk in 
handen en kwamen zelf met ideeën af. Ouderdom, ziekte en het niet meer durven samen wer-
ken in een massa mensen dat waren de redenen. Gelukkig hadden we tijdig, van in de maand 
september een rondvraag gedaan wie er nog wou meewerken, want het was tenslotte 23 

tijdens de bestuursvergadering kon zeggen dat we meer dan 30 nieuwe medewerkers hadden. 
Nu, ik in pensioen ben, heb ik tijd zat om mailtjes te sturen en hen warm te maken om te hel-
pen. En dat is gelukt... dikke merci voor de nieuwe ploeg, jullie hebben dit zeer goed gedaan 
en uiteraard mag ik onze ploeg, die nog overgebleven was, niet vergeten, jullie hebben de 
nieuwe medewerkers zeer goed opgevangen en begeleid, want als secretaresse kan je tijdens 
een tocht, met de hernieuwing van de lidgelden, niet steeds bij je medewerkers zijn. Chapeau 
voor jullie allemaal! Om dan nog niet te spreken van de snelheid waarop alles, inclusief versie-
ringen, klaar stond voor de wandelaars.

Vooraf hadden we afgesproken met onze bestuurders dat dit een “Spokentocht light” zou wor-
den gezien de huidige coronamaatregelen. Maar aan onze spokengroepen zal deze “light-
versie” zeker niet gelegen hebben want ze hebben dit jaar uitermate hun best gedaan om de 

november 2022.

En dan, als we allemaal moe waren, kwam de opruim. De startzaal was ’s avonds al voor 75 % 
opgeruimd en alles zat reeds in de camionettes zodat deze ’s anderdaags morgens konden 
geledigd worden. Terzelfdertijd was er een grote groep vrijwilligers actief om de startzaal terug 
te doen blinken, een andere groep om de wandelpijltjes en wandeltochtpijlen te verwijderen, 
en nog een andere om bos en omgeving af te wandelen op zoek naar achtergelaten zwerfvuil 
(dat viel dit jaar nog mee);

Uiteindelijk na heel wat kopzorgen, werd deze tocht succesvol afgewerkt. Ondanks onze ge-
splitste in- en uitgang (hier speelde de wet 
der gewoonte), stonden sommige wande-
laars toch binnen in het kleine zaaltje om in 
te schrijven. Maar ja, dat zijn we als inrichters 
gewoon en we zijn op dat vlak niet alleen. 
Een wandelaar niet leest en zo vlug moge-
lijk wil gescand worden en starten aan zijn 
omloop. 
We waren tevreden met een opkomst van 
2 274 wandelaars en zeker dat alles in zijn 
plooi was gevallen. Aan alle medewerkers, 
spoken inclusief, een dikke merci en graag 
tot de volgende.

Claudine
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Einduitslag Spokentocht - 2021

 Totaal :   2274 deelnemers 

 Florastappers Gent vzw :   302 (incl. medewerkers)
Medewerkers:    98 

 Niet-aangeslotenen :   1468
  
 Plaats Clubnr Clubnaam 
Aantal

 1 3163 Wsv Egmont Zottegem 57
 2 3233 Hanske De Krijger  45
 3 3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke 44
 4 3196 Wsv Land Van Rhode Vzw 37
 5 3084 Reigerstappers Vinderhoute 31
  3304 Wandelclub Al Kontent  31
 7 3140 Wandelclub Natuurvrienden 30
 8 3105 Scheldestappers Zingem 24
 9 3450 Boerenkrijgstappers 16
 10 3003 De Lachende Wandelaars  14
  3135 Padstappers Geraardsbergen 14
 12 3143 De Kwartels 12
 13 3494 de Schooiers Wichelen 9
 14 3040 ‘t Hoeksken 8
  9999 Wandelsport Vlaanderen 8
 16 3150 Reynaertstappers 7
 17 3010 Wsv Wetteren 6
  3226 Denderklokjes Lebbeke 6
  5217 De 12 Uren Van Lauwe 6
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Dag 11 dinsdag 14 september 2021

Vrij verblijf in Granada,
Na een iets te vroeg ontbijt om 07.30 
kon ik aan het ontdekken van Granada 
beginnen met eerst het Alhambra.

Het Alhambra wordt wereldwijd be-
schouwd als één van de mooiste Moor-

met de omringende tuinen en water-
partijen lijkt volstrekt in overeenstem-
ming met het zo vaak bezongen pa-
radijs in de Koran. De paleizen vormen 
het hart van het Alhambra. De drie 
paleizen (Mescuar, Comares en Leo-
nes) zijn opgetrokken rond drie binnen-
hoven: gouden Salon, Mirtenhof en Leeuwenhof. Een bezoek aan het paleis van Carlos 
V was de volgende bezienswaardigheid. In 1526 laat Carlos V. dit paleis bouwen na zijn 
doortocht in Granada tijdens zijn huwelijksreis. De bouw is nooit voltooid want oorspron-
kelijk zou een koepel de binnenplaats overdekken. De Alcazaba is een sobere burcht 
met zware torens en verdedigingsmuren en is het oudste deel van het Alhambra. Ook 
El Generalife maakt deel uit van het geheel. Het betekent: “Tuin van de architect”. 
Deze zomerresidentie werd gebouwd in 1319. Het paleis is omgeven door schitterende 
terrastuinen waarin stromend water een belangrijke rol speelt. Vooral gekend is het Hof 
met het waterkanaal, een langgerekt waterbekken met fonteinen en met planten om-
zoomd.

Dit bezoek nam wel wat tijd in beslag en het werd vlug middag. Na een lichte maaltijd 
werd nog even na de middag nagegaan waar de bus voor de luchthaven kon worden 
genomen. Nog een kleine wandeling door de Albacin stond op het programma, deze 
wijk ligt op een heuvel tegenover het Alhambra. De wandeling voert door pittoreske 
straatjes en langs mooie huizen met ommuurde tuinen. De straten zijn steil en geplaveid 
met keitjes, dus goede wandelschoenen zijn noodzakelijk. Tijdens de wandeling kom ik 

kwam ik de twee Canadese pelgrims opnieuw tegen – de wereld is toch klein en tussen 
duizenden mensen...

Dag 12 woensdag 15 september 2021

Met de bus naar luchthaven voor de vlucht naar Brussel. Van Brussel met de trein naar 
Gentbrugge, waar ik na enkele dagen al opnieuw plannen ontvouw voor een vervolg 
op deze tocht in april 2022.

Paul De Roy

Camino de Santiago de los Mozarabes.
Deel 1: van Malaga tot Almeria en zo tot Granada 
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Een terugblik op de merkwaardige wandeljaren 2020 en 2021 en … ?

Deel 1: 2020

Laat mij u meenemen, beste lezer, naar het begin van 2020 om nu, eind november  en zowat 
20 maanden na de eerste lockdown (zouden er nog nieuwe lockdowns zitten aan te komen??? 
Wie zal het zeggen …), eens achterom te kijken en te zien hoe we die uitzonderlijke periode op 
het gebied van wandelen doorgemaakt en beleefd hebben. Een vreemde retrospectieve, een 
heuse roller-coaster met een pak steile ups en misschien nog veel meer diepe en onverwachte 
downs …

We zijn begin 2020. Een ongekende ziekte uit de Chinese stad Wuhan (11 miljoen inwoners, 
maar tevoren had ik er nog nooit van gehoord) komt stilaan ook naar Europa overgewaaid. Vol 
ongeloof zien we hoe een regio in Lombardije in het noorden van Italië in lockdown gaat en 
dus afgesloten wordt. Wat betekent “lockdown” eigenlijk? Wat houdt dat allemaal in? Is het nu 
oorlog? Mogen we niet meer gaan en staan waar we willen? Is het echt zo erg? Kan dat virus 
ook in België onheil veroorzaken? De feestvierende skiërs in Ischgl, Oostenrijk laten het in elk ge-
val niet aan hun hart komen tijdens de bruisende après-ski party’s!

Op zondag 8 maart neem ik nog deel aan de laatste – maar op dat ogenblik weet ik het nog 
niet – georganiseerde wandeling in Tubize, Waals Brabant. Wij Vlamingen houden al wat fysieke 
afstand van onze wandelvrienden omdat dat toch al meegegeven wordt in de aanbevelingen, 
maar onze Waalse wandelbroeders begroeten elkaar nog vrolijk met een innige omhelzing en 
dito zoen (ook de mannen natuurlijk!). Hoewel de onheilstijdingen over het C-virus stilaan ook in 
België het alledaagse leven bedreigen, spreken we met de wandelvrienden af om de zaterdag 
daarna naar Ronse te trekken voor de legendarische 60 km-Klypetocht, een echte voorjaars-
klassieker voor de Flandriens onder ons.

Op het einde van die week echter gaat ook België in lockdown. Niks geen georganiseerde 
wandelingen meer, niks geen Klypetocht, niks geen andere ontspanningsmogelijkheden meer. 
Eén advies: “Blijf in uw kot!” Op dat ogenblik dachten velen onder ons dat het normale leven 
enkele weken later wel zou hernemen. We zouden een paar weken op de tanden moeten 
bijten en na de paasvakantie zou alles wel terug in de plooi vallen. Was me dat even een fa-
meuze misrekening!

Gelukkig voor ons, wandelaars, mochten we van in 
het prille begin uit ons kot komen om te wandelen, 
maar natuurlijk zonder de auto te gebruiken. Zo trok 
ik te voet vanuit Melle langs de Scheldedijk tot voorbij 
Oudenaarde om de Koppenberg te beklimmen en 

een stevige voorjaarsbries pal in het gezicht gedu-
rende de laatste 30 kilometer. Of ik ging op familiebe-
zoek bij mijn zus in Dendermonde, uiteraard om haar 
te begroeten vanop het voetpad en zonder binnen 
te treden in haar woning. Ook 2 van mijn neven za-
gen mij aan hun voordeur verschijnen in Herzele en 
Sint-Lievens-Houtem. Diezelfde dag ging ik nog even 
goeiedag zeggen bij mijn zoon (altijd van buitenaf, 

wandeling die dag vanuit Melle!

“Elk nadeel heb z’n voordeel” heeft een roemruchte 
voetbalgod ooit gezegd en toegegeven: dank zij het 
corona-virus heb ik de wandelknooppunten en de 

Coronadagboek van een ultrawandelaar



Florastappers Gent vzw     Januari - Februari 37 

toeristische routes ontdekt. Uiteindelijk viel het op wandelgebied allemaal nog best mee: wij 
hadden nog het geluk dat we onze sport en hobby konden beoefenen. Vele anderen zagen 
hun sociaal en sportief leven compleet stilvallen. Maar op de keper beschouwd heb ik in het 
voorjaar 2020 hele mooie wandelingen kunnen doen die ik anders allicht nooit zou gedaan 
hebben.

-
twijfeld een tocht van 108 km op 2 mei: be-
gonnen om 4 uur ’s nachts in Melle en via de 
Zwalmstreek (Molenberg) naar Geraardsbergen 
getrokken om na de beklimming van de legen-
darische Muur en de Bosberg terug te keren 
naar huis. Om kwart over negen ’s avonds 
was ik terug thuis, ruim vóór de avondklok. Een 
hilarisch moment – vond ikzelf toch – was mijn 
“bevoorrading” in de Delhaize van Geraards-
bergen. De horeca was nog gesloten in die 
periode en daarom kon je alleen water en 
frisdrank kopen in winkels. Ik stond daar die za-
terdagmiddag braafjes aan te schuiven met mijn winkelkar (een verplicht attribuut om afstand 
te kunnen houden binnen in de winkel) tussen keurig opgeklede dametjes die fris gedoucht wa-
ren of een lekker parfum opgespoten hadden voor hun wekelijkse boodschappen, terwijl ikzelf 
daar met vuil bemodderde benen en lichtelijk zwaar bezweet allicht niet de properste of meest 
frisse indruk maakte. Ik trok me niets aan van hun vreemde, bijna verwijtende blikken en kocht 
snel wat ik nodig had voor mijn terugtocht …

“Het werd zomer” zong Rob De Nijs en die zomer bracht ons enig soelaas en perspectief: min-
der dan 100 besmettingen per dag en daardoor mochten we buitensporten doen in een 

20 
juni 2020 (de dag waarop nor-
maal de 100 km-tocht Nacht 
van West-Vlaanderen in Torhout 
zou doorgaan), nodigde ik 18 
Vlaamse en Waalse wandel-
vrienden uit om een Ronde van 
Vlaanderen te wandelen, een 
traject dat ikzelf had uitgestip-
peld van bijna 70 km met 1.600 

-
tal wielerhellingen en door de 
mooiste bossen en landschap-
pen die het zuiden van onze 
provincie kan bieden: vanuit 
Leupegem naar de kasseien van 
de Mariaborrestraat, de Steen-
beekdries, de Taaienberg, Berg Ten Houte (een vaak onderschatte helling!), het Muziekbos met 
de Kanarieberg, de oude Kruisberg in Ronse, een dubbele Hotond, een stevige passage door 
het Kluisbos, de oude Kwaremont, een dubbele Paterberg en om af te sluiten: het Leo Pironpad 

roemruchte Monster van Melden. Onderweg werden we bevoorraad en in de watten gelegd 
door bevriende wandelaars, partners en hun kinderen. Kortom, het was een aangename, hart-
verwarmende wandelervaring en iedereen keerde moe (zeker en vast!) maar bijzonder tevre-
den huiswaarts. Mijn Waalse wandelvrienden waren aangenaam verrast en zelfs verwonderd 
over de schoonheid en toch ook wel de lastigheid van onze Vlaamse Ardennen.

Verderop in die zomer op 2 augustus durfden de Halfoogstvrienden van Bellingen het als eer-
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en nog een handgel, pff … heel wat regeltjes, 
maar we waren o zo blij dat we er nog eens 
konden op uit trekken. En laat het Pajottenland 
nu ook een van mijn favoriete dichtbij-wandel-
streken zijn! Bedankt, jongens! Tussen haakjes: 
op dat ogenblik was er nog geen sprake van 
mondmaskers … dat scheen niet nodig te zijn, 
toen althans!

In Bornem werd er op woensdag 2 september 
een “Dodentocht Natuur” georganiseerd: we 
legden met een klein groepje 100 km af in de 
streek van de klassieke Dodentocht, maar dit 
keer over de kleine paadjes en natuurwegen 
waar we natuurlijk niet met 13.000 wandelaars 
tegelijk kunnen passeren. Het is jammer voor al 
die duizenden mensen, maar wanneer je niet 
via de grote wegen door die streek trekt, maar 
kris-kras door de velden, dijken en bossen, dan 
zie je pas echt hoe mooi en rijk aan natuur Klein-
Brabant wel is. Wat een verademing!

Ik werd ook uitgenodigd op 11 september in de 
Westvlaamse gemeente Heuvelland, de streek 
van “Eigen Kweek” waar een vriendelijke wan-

delaar ons trakteerde, niet op een gewone of alom geprezen Elfbergentocht, maar wel op het 
dubbele, namelijk een Tweeëntwintigbergentocht over 70 km. Catsberg, Kemmel, Rode en 
Zwarte Berg en alle andere heuvels, overheerlijke delicatessen voor een verslaafde natuurwan-
delaar!

In het derde weekend van september kon ik nog deelnemen een de Great Escape. Het nor-

Roche kon in 2020 niet bewandeld worden omwille 
van de collectieve verplaatsing van de deelne-
mers per bus én naar het buitenland, maar de or-
ganisatoren hadden een minstens even uitdagend 
parcours uitgestippeld in de Belgische provincie 

kilometers bezorgden me 39 uren Ardeens wandel-
plezier om van te snoepen! Maar helaas wat het 
toen al duidelijk dat de maatregelen van de over-
heid zouden verstrengd worden want het aantal 
besmettingen liep sterk op en er waren nog geen 
vaccins beschikbaar. We konden begin oktober 
nog een 42 km-wandeling in Blegny meepikken, 

maar dan ging alles weer op slot en was het ge-
daan met de georganiseerde wandelingen.

Dat was natuurlijk enigszins spijtig, maar ondertus-
sen hadden wij allemaal, de fervente ultra-wan-
delaars, ons plan leren trekken. We bleven elkaar 

personen om alweer via de wandelknooppunten 
en de parcourskennis van de plaatselijke vrienden, 
de mooiste plekjes van Vlaanderen én Wallonië 
te ontdekken. Ook de GR-routes werden bijzonder 
populair omdat ze toch altijd langs rustige wegen 
trekken en de natuur in al haar pracht en praal 
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laten bewonderen. Zo maakte ik in het najaar van 2020 nog supermooie wandelingen in het 
Waasland (het grensgebied rond Stekene en Moerbeke), de Faluintjesstreek, het Kravaalbos, 
de Natuurloop van Zonnebeke, het Pajottenland tussen Vollezele en Geraardsbergen (alweer 
met de Muur, Bosberg en Congoberg), om nog maar te zwijgen van enkele andere mooie na-
tuurtochten.

Eigenlijk was 2020 het meest merkwaardige (wandel)jaar uit mijn leven: vele sociale contacten 
vielen weg, maar gelukkig konden wij, wandelaars, onze hobby en sport blijven beoefenen. Via 
zelf uitgestippelde routes en eigen initiatieven kwamen we op plaatsen waar we anders mis-
schien nooit zouden aan gedacht hebben, maar die stuk voor stuk de moeite waarde bleken.

Wat zou 2021 brengen? Veel beterschap ? Vaccins? Een terugkeer naar het “Rijk der Vrijheid”? 
Normale wandeltochten? Een zorgeloos sociaal, professioneel en sportief leven? We konden 
alleen maar hopen …

Chris Van Cauwenberghe

Het bestuur van Florastappers Gent zingt u 
een normaal en gezond 2022 toe!

Stap vol vertrouwen in het nieuwe jaar
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Vanaf 2022 werken we opnieuw met een voorkeurkalender. Bij het ter perse gaan van 
dit Floramagazine zijn we echter opnieuw in een periode beland waarbij menige orga-
nisatie wordt geannuleerd ten gevolge van de 4de corona golf. Van zodra er wijzigin-
gen zijn in deze voorkeurkalender zullen we die aanpassen en publiceren op onze site 
www.Florastappersgent.be, rubriek “downloads”. Je kan ook de site van de federatie 
raadplegen www.wandelkalender.be voor de up-to-date wandelkalender.

Za 8 jan 4 ptn Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw (3105) 6-10-15-21-30 km
 07.00 – 15.00 Wandelen door Kruishoutem – Viggaaltocht 
   Zaal De Kepper, 
   Kerkhofweg 2, Kruishoutem

Zo 9 jan 4 ptn Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw (3091) 
 07.30 – 15.00 Nieuwjaarstocht 6-9-12-15-18-24-30 km
   Gemeenschapsschool De Kleine Prins, 
   Kasteellaan 1, De Pinte

Zo 16 jan 4 ptn WSV De Kadees vzw (3063) 4-8-12-16-20 km
 08.00 – 15.00 Sint-Antoniustocht
   Vrije Basisschool Sint-Vincentius, 
   Kruisstraat 2, Gijzegem

Zo 23 jan 4 ptn Boerenkrijgstappers vzw (3450) 4-7-10-12-18-25 km
 08.00 – 15.00 Donkmeertocht – 1e tocht Donkmeertrofee 2022
   Festivalhal, 
   Donklaan 125, Berlare

Zo 30 jan 4 ptn Padstappers Geraardsbergen vzw (3135) 
 07.30 – 15.00 Manneken-Pistochten – Priortrofee 7-10-12-16-22-26-32 km
   Jeugdcentrum De Spiraal, 
   Zakkaai 29, Geraardsbergen

Za 5 feb 4 ptn WSV Land van Rhode vzw (3196) 6-10-14-18-21 km
 08.00 – 15.00 34e Sprokkeltocht
   Sint-Antoniuskring (langs Provincieweg), 
   Kerkplein, Borsbeke

Zo 6 feb 4 ptn Wandelcub Beernem vzw (5009) 4-6-11-15-21 km
 07.30 – 15.00 Bloemendaletocht
   OC De Kleine Beer, 
   C. Marichalstraat 5, Beernem

Za 12 feb 4 ptn Dwars door Brakel (3107) 6-12-18 km
 07.30 – 15.00 21e Geutelingentochten
   Zaal Averbo (Mavando), 
   Riedeplein 15, Michelbeke

Zo 13 feb 4 ptn Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw (3084)
 08.00 – 15.00 40e Valentijntjestocht – Viggaaltocht 4-8-12-16-19-23-27 km
   Sint-Martinus Basisschool, 
   Dreef 47, Zomergem

Voorkeurtochten kalender
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Zo 20 feb 4 ptn WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw (3003)
 08.00 – 15.00 Lootse Plattelandstocht 5-10-15-20 km
   GOC Lotenhulle, 
   Guldensporenplein 5, Lotenhulle

Zo 27 feb 4 ptn Wandelclub Roal Benti vzw (3278) 4-7-10-13-16-20-24 km
 07.00 – 15.00 Meetjesland… maak het mee – Meetjeslandse Wandeldag
   Basisschool De Wegel, Burg. 
   Lionel Pussemierstraat 120, Eeklo

Zo 6 ma 4 ptn Wandelclub De Smokkelaars Stekene (3149) 6-12-17-23-30 km
 07.00 – 15.00 34e Baudelotochten
   OC Baudelocentrum, 
   Kasteelstraat 23, Stekene

Voorkeurtochten kalender

Sommige leden stellen zich misschien vragen rond de tweemaandelijkse voorkeurkalender in 
het clubblad. 

Iedere wandelclub, dus ook Florastappers Gent leeft van de bezoeken van de verschillende 
wandelaars van diverse wandelclubs en niet bij een wandelclub aangesloten deelnemers. Die 
aanwezigheid van de wandelclubs op onze organisaties  wordt door het secretariaat van je 
club bijgehouden. Het zijn dan ook die clubs die in de top 50 van de aanwezige clubs van het 
jaar staan en die onze Florastappers terug verwachten op onze organisaties in 2022. Op basis 
van deze top 50 hebben wij de voorkeurkalender 2022 samengesteld. 

Dus beste leden, hou zoveel mogelijk rekening bij het uitkiezen van je wandelingen met de 
tochten die we je aanbevelen in deze voorkeurkalender. Alvast bedankt.

Tijdens het scannen op onze laatste editie van de Spokentocht is het opgevallen dat er 
vele Florastappers hun lidkaart niet tonen en bijgevolg de volle prijs betalen. 

Toon je lidkaart vanaf nu elke keer bij inschrijving van een wandeling. Ze levert jou vanaf 
1 januari 2022 ALTIJD een korting van € 1,50 op. Individuelen (= wandelaars niet aange-
sloten bij een wandelclub) betalen vanaf dan altijd € 3,00. Je bent aangesloten bij een 
wandelclub, je hebt een lidkaart, dus GEBRUIK ZE, ze levert jou geld op. Je betaalt maar 
€ 1,50. Bovendien wordt je als Florastappers geregistreerd en opgenomen in de einduit-
slag van de gewandelde organisatie en heb je recht op uitkering van de verzekering 
(indien nodig) vóór, tijdens en na de wandeling. Een individueel is enkel en alleen verze-
kerd op het wandelpad van die organisatie. Je verzekering als aangeslotene reikt veel 
verder. Gewoon doen dus!

Het nut van de voorkeurkalender

Toon spontaan je lidkaart in 2022 
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JANUARI FEBRUARI
 1 Daniël BLOMME
 2 Martin VAN DEN BROECKE
 3 Magda SERBRUYNS
 3 Martine DE GROOTE
 4 Jean-Pierre TAYMANS
 5 Annemie BAEYENS
 5 Roos TAECKENS
 6 Anne Marie NAUDTS
 6 Roland DE KEYSER
 7 Christiaan MERTENS
 7 Zuzanne YEKKALA
 8 Hannelore BEKAERT
 8 Pieter SOMERS
 9 Etienne YSEBAERT
 9 Suzanne WILLEMSEN
 9 Viviane DEBUNDERIE
 10 Chris VAN CAUWENBERGHE
 10 Danny VAN DER HEYDEN
 10 Luc DE LANGHE
 10 Nicole DE RIJCKE
 11 Christiaan DE WAEGEMAEKER
 11 Kanitta SANKLA
 11 Véronique DE LOOR
 11 Wendy DE COCK
 12 Eddy MERTENS
 12 Johan VAN LOOCKE
 13 Hilde WITTEVRONGEL
 13 Petra MANDERS
 14 Koen VELLEMAN
 14 Jenny DELANGHE
 15 Annie DE VLEESCHOUWER
 15 Gaby BUNDERVOET
 15 Luc DE KEER
 16 Katrien GOOSSENS
 16 Liesbeth HUYS
 17 Alois CARON
 18 Carine SIMOEN
 18 Marguerite CLAUS
 18 Patrick MEERSCHAUT
 18 Stefan VAN DEN BROECK
 19 Marika GEORGIEF
 20 Anita VAN HERREWEGE
 20 Martine DE LAAT
 21 Johan BURGHGRAEVE
 22 Erwin DOOLAEGE
 22 Liliane VAN WASSENHOVE
 25 Mirella TAELMAN
 25 Thea SWIERSTRA
 26 Amber MOENS
 26 Hubert VAN GUYSSE
 26 Lieve BUNDERVOET
 26 Rita BOLLAERT
 26 Stefaan ENGHIEN
 27 Jolien DANCKAERT
 28 Helena DE PREESTER
 28 Vicky VAN DE WALLE
 29 Annie BRACKE
 30 Dario RAVIER
 30 Didier BOGAERT
 30 Anne TEMMERMAN
 31 Els SEGAERT
 31 Sabine VAN DE STEENE

 1 Gerda DE RYCK
 1 Margie POELMAN

 1 Sonja DE BRUYCKER
 2 Guy COENE
 2 Linda MUSSCHE
 3 Danielle KNOLLER
 3 Emmy SMOUT
 3 Marie-Jeanne VAN OSSEL
 4 Rudy VAN NIEUWENHUYZE
 5 Geertrui VANBELLEGHEM
 5 Marc MATTHYS
 5 Patrick CORNIL
 6 Guido SLOCK
 6 Jeannine VERDEGEM
 7 Bert DE GRANDE
 7 Charlot DEPESTEL
 7 Kati AERSSENS
 7 Paul SCHEIR
 7 Peter GOEMAERE
 10 Elke DE GROOTE
 10 Vanessa CORNIL
 10 Veerle DE BLOCK
 11 Danny DEGROOTE
 11 Kathleen VAN HAMME
 12 Eric PLOVIJT
 12 Judith ROELANDT
 12 Marc LOEYS
 12 Mia DE KEUKELAERE
 13 Annick DE VISSCHER
 14 Francine DE WILDE
 14 Kelly VYVEY
 14 Magda LE PAGE
 15 Serge FONTEYNE
 16 Martine DIERICKX
 18 Ernest BOONE
 18 Etienne GEERINCK
 18 Harry ELEWAUT
 18 Johann VAN BOST
 18 Veronique BAETSLE
 19 An SEYNNAEVE
 19 Emmanuel DE CLERCQ
 19 Johan DE KEULENEIR
 19 Lutgart BORIAU
 20 Carina DE LETTER
 20 Etienne DE WEERD
 20 Fanny DE REU
 20 Nancy HAECK
 21 Ann GEERAERT
 21 Patrick JOLIET
 22 Adinda LAMBRECHT
 22 Monique VUITS
 22 Sabine DIERYCX
 24 Paula HANSSENS
 27 Paul SEYNNAEVE
 28 Jorgen LAMMENS
 28 Peter MANDERS


