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                                                                                                            Ruiselede 28/11/2021 

Nieuwsbrief aan de leden: 
 

 

Beste clubleden, 

 

 -De mens wikt maar corona beschikt, dit is tegenwoordig het motto waarmee 

we jammer genoeg en noodgedwongen moeten mee leven. 

Van alle goede bedoelingen voor de resterende activiteiten van 2021 die we in 

de laatste nieuwsbrief van 24 oktober naar voor brachten blijft momenteel niets 

overeind. Door de aangekondigde strengere maatregelen betreffende de corona 

pandemie hebben we als bestuur van de vereniging drastische en ondankbare 

maatregelen moeten nemen: 
 

-Clubfeest van zondag 5 december: afgelast. 

Feesten als dusdanig mogen momenteel niet en in samenspraak met de mensen 

van ’t Biezemhof moeten we deze beslissing nemen – trouwens  alle geplande 

feesten voor de nabije toekomst ’t Biezemhof worden geannuleerd. Doch niet 

getreurd, we zullen dit clubfeest verplaatsen naar zondag 15 mei 2022 ook in 

restaurant Biezemhof – eveneens om 12.00 uur, onder dezelfde voorwaarden als 

gepland – hopelijk kan dit dan wel onder normale omstandigheden zodat we er 

een echt feest kunnen van maken – Molenstappers waardig. De prijs blijft 

uiteraard dezelfde en we opteren om de reeds gestorte gelden te behouden tot op 

15 mei (veel werk gespaard voor ons) en de mensen die reeds ingeschreven 

waren blijven op de lijst – op huidig moment zijn 160 clubleden ingeschreven. 

Mensen die voor als nog niet naar het uitgestelde clubfeest kunnen komen en die 

reeds betaald hebben, krijgen uiteraard hun geld terugbetaald!! Nieuwe 

inschrijvingen zijn uiteraard welkom. 

 

-Putje Wintertocht van zondag 19 december: afgelast. 

We moeten met heel wat factoren rekening houden, nl: 

-in de eerste plaats met onze medewerkers – we vonden het zeker niet kunnen 

om onze medewerkers op te roepen in deze bizarre coronatijden – waarschijnlijk 

zouden  velen afhaken en terecht! 

-we moeten voor deze organisatie heel wat betalen voor het gebruik van zalen  

(€ 800), de laatste dagen slinken de deelnemersaantallen aanzienlijk, er wordt 
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minder en minder geconsumeerd in deze tijden – deze organisatie vergt een 

grote voorbereiding en nu nog meer in coronatijd. 

-Ook deze afgelaste organisatie zullen we op een andere datum inplannen, nl: op 

zaterdag 23 april 2022 maar dan in zaal Polenplein te Ruiselede. Die dag zijn er 

in West- en Oost Vlaanderen geen wandelorganisaties  vermeld in “Walking 

Belgium 2022” , dus is dit een ideale datum voor deze bijkomende tocht. Via 

Wandelsport Vlaanderen en allerlei perskanalen kunnen wij deze tocht kenbaar 

maken en promoten! Uiteraard zal het onder een andere naam zijn bv: 

Voorjaarswandeltocht.  

 

-De busuitstap van donderdag 30 december naar Halle en de kerstmarkt 

van Antwerpen: afgelast. 

De kerstmarkt is reeds door het Antwerpse stadsbestuur afgelast en de Olie 

bollentocht van de Natuurvrienden Zoersel is na navraag bij het bestuur aldaar 

onzeker, dus nemen we hier ook geen risico. 

 

-Verdienselijke leden: 

In de nieuwsbrief van 24 oktober laatstleden hadden we vermeld dat wie in 

aanmerking wil komen voor verdienstelijk lid moest deel genomen hebben aan 

25 wandeltochten (en geen 30) in de periode tussen 5 december 2020 en 4 

december 2021. We zouden dat nu uitbreiden met 1 jaar, nl: van 18 november 

2019 (dag na het clubfeest van 2019) tot en met 4 december 2021. Clubleden die 

hiervoor in aanmerking komen (het kunnen bewijzen van het afstempelboekje), 

gelieve zo vlug mogelijk uw naam op te geven bij de voorzitter en dit tot 

uiterlijk 12 december . We nemen deze bijkomende maatregel omdat het in 

deze coronatijden niet zo evident is om aan voldoende wandelingen te geraken. 

Afhalen van het geschenk voor verdienstelijke leden kan op zondag 19 

december → zie verder. 

 

-Hernieuwen lidmaatschap: 

Traditiegetrouw hernieuwden onze clubleden hun lidmaatschap voor het 

volgende jaar steevast door overschrijving via huisbezoeken van bestuursleden 

en meestal op het clubfeest en de Putje Wintertocht, ook bij ons thuis kwamen 

leden het lidmaatschap hernieuwen. Ook zo schaften velen zich de 

wandelkalender “Walking in  Belgium” aan. Door de annulaties  en de moeilijke 

coronatijden kan dit nu niet en daarom stellen wij het volgende voor: 

-Op zondag 19 december organiseren wij een dag voor de leden in zaal 

Sport en Spel, Tieltstraat 46 A te Ruiselede naast de sporthal en dit van 

09.00 uur tot en met 20.00 uur, dus gespreid over gans de dag en coronaveilig 

voor: 

-Hernieuwen lidmaatschap – de prijs blijft dezelfde nl: €15 per persoon met 

bewijs voor uw mutualiteit voor integrale teruggave van het lidgeld. 

-Het aanschaffen van de wandelkalender “Walking in  Belgium” 2022 – 

kostprijs € 8 i.p.v. € 17. 

- Afhalen geschenk van de verdienstelijke leden- uw geschenk staat klaar. 



-Clubleden die afgestempelde strookjes hebben  van “tocht met vergoeding” 

kunnen die inleveren en zo hun vergoeding van €2 innen. 

 

-Ieder clublid die zijn lidmaatschap voor 2022 hernieuwd krijgt een 

geschenk aangeboden door de vereniging: dus zij die zich aanbieden op 

zondag 19 december, zij die hun lidmaatschap reeds hernieuwd hebben door 

overschrijving, zij die hun lidmaatschap nog zullen hernieuwen door 

overschrijving en zij die hun lidmaatschap komen betalen bij de voorzitter. 

.Overschrijven van het lidgeld kan op rekening BE62 4737 0542 3161 van 

Molenstappers Ruiselede p/a Abeelstraat 13  8755 Ruiselede. 

Zij die niet kunnen komen op zondag 19 december naar Zaal Sport en Spel 

kunnen hun beloofde geschenk ook afhalen op zaterdag 23 april in Zaal 

Polenplein te Ruiselede op de voorjaarstocht en op vrijdag 13 mei in Zaal 

Kruispunt te Kruiskerke - Ruiselede voor de Lentetocht- Bossentocht of bij de 

voorzitter thuis: Abeelstraat 13 te Ruiselede. Dit geld ook voor hen die hun 

geschenk als verdienstelijk lid niet kunnen afhalen op zondag 19 december. 

-Opgelet: op zondag 19 december is er mondmaskerplicht in Zaal Sport en Spel 

en moet het Covid Safe Ticket gecontroleerd worden. 

 

-Bestuursnieuws: 

De eerste vergaderingen tussen het huidige en toekomstige bestuur zijn achter de 

rug in een gemoedelijke en kameraadschappelijke sfeer( positief), er lag heel 

wat op tafel en bij het begin van 2022 zal een clubkrantje uitgegeven worden 

met o.a.: de kalender 2022, de nieuwe bestuurssamenstelling, nieuws en weetjes. 

Er is ook overeengekomen dat de mensen van de huidige bestuursploeg nog 2 

jaar zullen samenwerken met de mensen van de toekomstige bestuursploeg alles 

in het belang van onze geliefde vereniging: Wandelsportvereniging De 

Molenstappers Ruiselede VZW. 

 

Zo, dit was veel nieuws ineens maar we wilden jullie zo vlug mogelijk op de 

hoogte brengen van de veranderingen die we moesten doorvoeren door de 

veranderde corona maatregelen. 

 

 

 

                                                Namens de huidige en toekomstige bestuursploeg, 

 

                                                                                    Frans Debouck – voorzitter.                      

 
 


