Florastappers Gent vzw
Beste Florastappers,

Nieuwsbrief 3 -2021

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit jaar. Op zich is dat niet zo een goed teken, want het wil zeggen
dat we nog steeds onvoldoende nuttige informatie hebben om een gedrukte versie van ons Floramagazine
uit te geven. Inderdaad, na meer dan een jaar, staan we nog geen stap verder wat de “normale” werking van de
club zou moeten zijn. Nog steeds heeft het venijnig beestje ons in zijn greep. We worden overstelpt met data
wanneer bepaalde zaken weer mogelijk zouden zijn, maar helaas worden die data noodgedwongen meermaals
vooruitgeschoven. De weinig dalende covid cijfers blijven de harde maatstaf wat kan of niet.
We moeten er dus nog steeds het beste van maken, ook al worden we al dat covid gedoe serieus moe en
begint het fameus tegen te steken. We hunkeren om weer wat van onze vrijheid terug te krijgen, want meer
dan ooit hebben we nu toch wel beseft hoe vrij we wel waren in ons doen en laten, maar ook dat het vlug kan
omkeren. Iets wat velen onder ons niet voor mogelijk achtten.
Wandelen kan nog wel, nog niet op de officiële manier van vroeger, maar de covid-wandelingen bieden
ons toch wat mogelijkheden om de wandelschoenen te blijven aantrekken. Meerdere clubs houden deze trend
nog aan, maar dat zal nu ook stilaan verminderen. In het vooruitzicht dat de “officiële” wandelingen weer in
beperkte mate kunnen van start gaan, heeft de federatie ons met ingang van 1 mei nieuwe richtlijnen gegeven opdat beide organisatievormen mekaar niet zouden overlappen. De publicatie op de wandelblog van de
federatie van deze covid wandelingen blijft nog doorgaan tot 31 mei. Voor nieuwe wendingen betreffende het
openstellen van officiële organisaties of aangepaste richtlijnen verwijs ik jullie zoals steeds naar www.wandelsportvlaanderen.be.
Ook wij hadden in april voor de derde maal een Covid wandeling voorzien, met start in Sint-DenijsWestrem. Het was een mooie natuurrijke omloop, maar helaas waren er personen die het niet zo zagen zitten
en het nodig vonden om het ons aanhoudend moeilijk te maken en de omloop te saboteren. Misschien ligt
verveling, ten gevolge van de huidige toestand, aan de basis van dit gegeven, maar een reden is dat zeker niet.
We besloten dan ook om dit initiatief vroegtijdig stop te zetten. We kregen daarover veel begripvolle reacties,
waarvoor dank. Verder in deze nieuwsbrief staan enkelen ervan te lezen.
Op Moederdag gaat naar jaarlijkse gewoonte onze Vrijbuiterstocht door, ware het niet dat het gekende
beestje weer roet in eten gooide. Voor de tweede opeenvolgende maal moest ook die tocht afgeblazen worden.
Het annuleren begint ééntonig te worden, maar een andere keuze is er nog niet. De enige zekerheid is dat
er nagenoeg geen zekerheden zijn en toch mogen we de moed niet opgeven. We moeten uitkijken naar het
moment dat weer veel mogelijk zal zijn.
In tegenstelling tot vorig jaar kunnen we ons richten op het vaccin. Wanneer het vooropgestelde aantal
mensen zal ingeënt zijn, pas dan kan en zal het beter worden. Het zal nooit zijn zoals begin vorig jaar, maar
wel veel beter dan de huidige toestand. Dus, wat houd je tegen om de prik te laten zetten? Gewoon doen.
Claudine en ik hebben het ook al gedaan.
Ik dank iedereen die het vertrouwen in de club bleef behouden en zijn lidmaatschap hernieuwde, alsook
de talrijke groep nieuwe leden. Welkom in de club.
Tot slot wil ik zeggen “hou nog wat vol” en zoals ik steeds afsluit “het komt goed”.
Met sportieve groeten,
Jullie voorzitter
Gerard,
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Wetenswaardigheden

Nieuwe leden
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Bernard Ypersiel
Helmut Verberckmoes
Severine Clauwaert
Steven Van Den Bossche
Tanja Van Moorhem

Sint-Amandsberg
Drongen
Drongen
Oosteeklo
Oosteeklo

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Cindy Joseph
Koen Velleman
Danny Huybrechts
Magda Serbruyns
Caroline Willem

Wachtebeke
Wachtebeke
Gent
Gent
Jabbeke

Van harte welkom!

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen aan één van onze bestuurders of mail ze
naar florastappersgent@proximus.be. Uw vragen worden spoedig beantwoord
Ledenbestand op 27/04/2021: 665

Familienieuws
▶▶ Op dinsdag 2 maart bereikte ons het nieuws dat Gilbert De Langhe en zijn echtgenote Christiane
Van Oostende beiden overleden op 17 februari, Gilbert in Melle en Christiane in Gentbrugge. Gilbert was vele jaren een fervent lange afstandswandelaar en een vaste medewerker voor het bepijlen en
afpijlen van onze organisaties.

We wensen de familie sterkte bij het verlies van hun dierbaren

Ziekenboeg
▶▶ Op 19 februari werd Marceline De Coster geopereerd aan de voet.
▶▶ Mark Lauwaert onderging op 26 maart een heelkundige ingreep voor spataders aan beide benen.
▶▶ Op 1 april werd Sabine Vanneuville geopereerd aan de beide voeten.

Van harte beterschap en een spoedig herstel gewenst

Gegevens voor de rubrieken “wetenswaardigheden” ontvangen we graag tegen 16 juni 2021 op het secretariaat Florastappersgent@proximus.be. Deze info wordt dan in volgende nieuwsbrief opgenomen.
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Vrijbuiterstocht 9 mei

Gezien de nog steeds aanhoudende corona verplichtingen en de blijvende onzekerheden heeft het bestuur opnieuw een beslissing moeten nemen betreffende de Vrijbuiterstocht van 9 mei 2021. Daar de gezondheid van onze deelnemers, vrijwilligers en de hele maatschappij nog steeds op de eerste plaats komt
zal ook dit jaar de Vrijbuiterstocht niet kunnen doorgaan. We hadden dit liever niet moeten beslissen, maar
voor ons is dat het enige juiste. Het wordt nog afwachten wat met de volgende organisaties dient te gebeuren maar van zodra meer duidelijkheid houden we jullie zeker op de hoogte. Raadpleeg regelmatig onze site
www.florastappersgent.be alsook die van de federatie www.wandelsportvlaanderen.be voor de meest recente
stand van zaken en de voorzichtige opstart van de “officiële” wandelingen.

Covid wandeling Sint-Denijs-Westrem

Van dinsdag 30 maart t.e.m. 28 april hadden we een derde COVID-wandeling met start in Sint-DenijsWestrem. Het was een natuurwandeling van 10,4 km waarvan een groot gedeelte in het parkbos Grand
Noble. Reeds vanaf de eerste dagen ondervonden we dat onze bepijling werd weggenomen op cruciale splitsingen. Meermaals hebben we de omloop hersteld maar de spreekwoordelijke druppel, toen een 2-tal km
pijlen waren verdwenen, liet ons beslissen de tocht stop te zetten. Via mail en facebook ontvingen we talrijke
reacties, zowel over de tocht zelf als na het stopzetten ervan. Hierbij een beknopt overzicht:
▶▶ Dinsdagnamiddag enorm genoten van de uitgestippelde natuurwandeling in St-Denijs-Westrem.
Bedankt voor de geleverde inspanningen om dit te realiseren.(Nadine & José)
▶▶ Mooie wandeling gemaakt in Sint-Denijs-Westrem zeer goed georganiseerd en nieuwe plekjes leren
kennen. (Mieke)
▶▶ Ik heb de wandeling 2 keer kunnen doen telkens met een andere vriendin. We vonden ze prachtig.
Echt waar, jullie zijn top. Maar zo erg , wat die pijlen betreft dit in een zogezegde “ sjieke” buurt. Heel
jammer, maar toch bedankt voor de inspanning. ( Joke)
▶▶ Ik wandelde vorige zaterdag met een vriendin de covid-wandeling in Sint-Denijs-Westrem! We hebben niet alleen genoten van het stappen! Nooit ingeschat dat in en rond het Parkbos nog zoveel mooie
kantjes natuur te spotten viel. Er was veel volk op de been maar dat hinderde ons niet. Ik was vast van
plan deze mooie wandeling dichtbij huis deze maand nog eens over te doen. Zal vlug downloaden
dus... Met genegen erkentelijke groeten voor jullie initiatief en hopelijk ontmoedigd het niet om nog
Covid -wandelingen uit te stippelen! (Rita Vanderhaegen)
▶▶ In wat een triestige maatschappij zijn wij terecht gekomen! We leven al met grote beperkingen door
Corona en dan dit . . . Wat voor mensen doen dat ? Maar we blijven bewegen, al was het maar in onze
eigen bubbel, trap op trap af (hi hi hi). Ik ga dinsdag 13/4/21 voor mijn eerste prik, op 6/7/21 voor
mijn tweede. Hopelijk doet IEDEREEN dat! Pas dan zijn we veilig en kunnen we terug genieten van
het gezellig samen zijn met onze schatten, familie en vrienden. Met volle teugen deelnemen aan alle
wandelingen die ons aangeboden worden, onze gezellige busuitstappen, onze Florastappers wandelingen. DAAR doen we het voor! LAAT een PRIK zetten a.u.b. ! We gaan de moed niet verliezen, ons
kopke niet laten hangen, we komen er wel. Nogmaals hartelijk bedankt voor ons bestuur en alle helpers voor de moeite om ons toch nog aangename wandelingen te presenteren. (Magda Lootens)
▶▶ Oh, das wel jammer. Waar mensen zich mee bezig houden, maar heb deze wandeling gedaan en het
was een zeer mooie. Bedankt voor de inzet die jullie doen. (Mieke Colle)
▶▶ Wat erg wat ik nu lees, wie heeft zo weinig respect voor een goed initiatief. Enig idee wat de beweegreden is van die boycot? Ik kan me moeilijk voorstellen dat “onze wandelaars” voor overlast zorgen,
vuilnis achter laten of planten beschadigen? Toch dank aan de vrijwilligers die inspanning deden om
de parcours te bewegwijzeren. Bedankt ook om het plan online te zetten. Misschien moeten we er “en
masse” gaan wandelen om de boycotters te boycotten? (Kries Seynnaeve)
▶▶ Spijtig dat het gebeurt want jullie steken jullie werk daar in en andere hebben hun plezier om dit werk
ongedaan te maken. Maar ja, als je het nieuws bekijkt zijn er bij veel mensen geen normen en waarden
te bekennen. We willen ook zeggen dat het een mooie en rustige wandeling was. We hebben er van
genoten. (Marc en Corry)
▶▶ Wij vinden het schandalig dat er zoveel sabotage is. Geen respect voor het werk dat jullie erin stoppen.
Wij gaan zeker het parcours wandelen met gpx. (Sonja en Kurt)
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▶▶ SUPER bedankt voor al jullie inspanningen!! ZOVEEEEEL respect voor jullie als vrijwilligers! Oprecht dankjewel! (Claeyssens Vera)
▶▶ Spijtig te vernemen dat er zoveel geknoeid werd met de pijltjes aldaar en deze voortijdig zullen verwijderd worden. Dank aan alle lieve mensen die voor de uitpijling hebben gezorgd en zich de moeite
hebben getroost om almaar aan te passen, ik en mijn vriend hebben er echt van genoten, ondanks het
motregentje vandaag maar dat deert een Florastapper niet hé? (Gilberte Scheldewaert)
▶▶ Schepen Sofie Bracke betreurt de stopzetting van de covid wandeling in Sint-Denijs-Westrem. Het is
spijtig dat zo een fijn initiatief moet stopgezet worden door mensen die het nodig vinden om allerlei
vuiligheid achter te laten en het afbreken en verwijderen van de borden! Het is triest dat door zo een
mensen, echte wandelaars niet meer kunnen genieten van de wandeling waar zo veel tijd en energie is
in gestoken. Sofie Bracke (Schepen van Sport)
▶▶ Heel jammer! Mooie wandeling was het. Ik deed ze reeds tweemaal; Bedankt om ze uit te pijlen en
alle begrip. Doelbewust pijlen afhalen en breken … Ik begrijp het niet. (Machteld Van Praet)

nieuws vanuit het secretariaat

Eerst en vooral een dankwoordje naar alle leden, die hun lidgeld hebben hernieuwd. Het deed ons echt
deugd dat er zoveel leden waren die dat hebben gedaan. Jullie behoren nu tot die selecte groep waar we de
grootste zorg moeten voor dragen. September 2020 sloten we onze ledenfamilie af met 720 leden, waarvan
er 132 niet hernieuwden. Verschillende daarvan hebben ons laten weten dat ze, gezien de leeftijd niet meer
konden wandelen, anderen moesten afhaken wegens ziekte, sommigen hebben een ander hobby gevonden of
vonden, gezien de corona pandemie, dat ze recht hadden op een gratis lidmaatschap.
Van vele anderen kennen we nog steeds de reden niet, maar dat zegt veel over het doel van hun lidmaatschap en over hun echte betrokkenheid bij de clubwerking van Florastappers Gent vzw. Vandaag, 27 april
2021 telt de club 665 leden waarvan 70 nieuwe leden. We hopen dat deze laatste groep vlug geïntegreerd zal
worden in de club, eens de clubwerking weer op volle toeren draait. Iedereen van harte welkom!

Bescherm jezelf en je medemens

In de komende periode zal iedereen de kans krijgen om zich te laten vaccineren. Sommigen hebben hun eerste of zelfs tweede prik al gekregen. Laat
de kans om een prik te ontvangen niet aan je voorbijgaan en laat het zeker
doen. Het vaccin zorgt niet alleen voor je eigen bescherming, maar ook
voor je familie, vrienden en iedereen die je tegenkomt. Met z’n allen is dit
de enige uitweg om uit het covid-dal te geraken en weer een vrij normaal
en gezond leven te kunnen hebben zoals voorheen.

Federatienieuws

De laatste zondag van april bindt iedere wandelaar traditioneel zijn stapschoenen aan voor VLAANDEREN WANDELT. Ondanks we hoopten op een klein beetje licht aan het einde van de tunnel, ziet het
bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw zich door de
toenemende Covid-cijfers genoodzaakt de organisatie uit te stellen
naar een latere datum. Daarom zal VLAANDEREN WANDELT
LOKAAL wNIET doorgaan op 25 april MAAR op zondag 27
juni 2021.
De organisatie zal doorgaan onder het motto #iedereenwandelt.
Het concept is heel eenvoudig. Vlaanderen op zondag 27 juni a.s.
massaal aan het wandelen krijgen bij al onze plaatselijke wandelclubs. Vanuit meer dan 100 steden/gemeenten wordt een lokale
wandelactiviteit opgezet, waarbij iedereen met volle teugen de
schoonheid van hun eigen achtertuin kan (her)ontdekken. Het volledige wandelaanbod en alle +100 wandel pop-ups vind je op www.
walkinginbelgium.be.
Meer informatie vind je op www.vlaanderenwandelt.be
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Groeten uit Sint-Denijs-Westrem
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verjaardagkalender
1
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
7
7
8
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
13

Erwin DE VOS
José VAN HOLDERBEKE
Kevin TOLLEBEKE
Marc LAUWAERT
Louis DE BLOCK
Nadine SCHOLLAERT
Filip DE BLOCK
René PEETERS
Luc DE LATTE
Nadine VAN DE BUERIE
Siebe COLPAERT
Cindy JOSEPH
Magda SCHELSTRAETE
Danny VANDENHEEDE
Annie HERMAN
Michel HUYGHE
Evi DEVOGELAERE
Marnix DE WAELE
Oswald DE VULDER
Astrid VERDURME
Doreen BUYSSE
Jeanine VAN PAMEL
Patrick CLAUS
Rita DE MEYER
Marie Bernadette
VANDENMEERSSCHAUT
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13
14
14
15
16
16
16
17
17
17
18
19
20
24
24
25
25
26
27
29
30
31
31

Yolande BRACKE
Bettina BAGUET
Marc VAN RENTERGEM
Didier CALES
Antoon DE LOOF
Carmen CAUWELIER
Katrien VERMEULEN
Annemie WINDEY
Marc TERNEST
Micheline VAN SEMMERTIER
Fabienne MATTENS
Kristina BOVENS
Godelieve VLERICK
Françoise DENYS
Johan VAN MALDERGEM
Jozef DE BRUYCKER
Nelly RAES
Monique CALES
Mieke VANAUBEL
Thomas BLOCKEEL
Bram DEVLIEGER
Joke DE BLOCK
Rosita DE NEEF
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11
11
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Alain DOBBELAER
Betty DE SMET
Christine SEYNNAEVE
Marc DEWIT
Roger DE SIMPELAERE
Margareta DE KETELE
Marie-France NORMANDIN
Steve VANDE GINSTE
Alex DE CLEYN
Firmin DEDEYNE
Gilberte D’HONDT
Roger VAN LIERDE
Jill COLPAERT
Nancy DE SMET
Sam COLPAERT
Dorien VAN RENTERGEM
Olivier DE SMET
Krista VAN DE WEGHE
Philip DE NEEF
Carine VANDEFACKERE
Christine RAES
Eric GABRIEL
Guy BREWAEYS
Leyla DE WITTE
Nicole DEVOS
Sylvie VAN GUYSSE
Monique VAN DER HEYDEN
Edouard VERSELE
Laurette FIERS
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14
15
15
15
16
16
16
17
17
18
20
20
20
20
21
22
24
24
24
26
26
27
27
27
27
27
29
30

Ann DEPUYDT
Etienne IMPENS
Kathy MEULENYZER
Marina DE NOCKERE
Alysia LEYMAN
Emma ENGHIEN
Karine VERDONCK
Eric VERGAERT
Linda SABBE
Francine HUYGE
Carine PALETTE
Christiane BECELAERE
Luc CLAERBOUT
Tijs VERKOYEN
Yves TUYTSCHAEVER
Annie VANDENDRIESSCHE
Jacqueline DE VUYST
Jean-Pierre RANOCHA
Mieke DE COCK
Guy VANDEWALLE
Martine FRIGNE
Christelle VERMAERCKE
Gerda SMET
Gerda SERBRUYNS
Marie-Claire HAELTERS
Theo VITSE
Liliane VAN DE WALLE
Ingrid VANHEEL
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