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 Ruiselede 05-01-2022 

Voorwoord : 

 

Beste clubleden, 

Bij het begin van een nieuw jaar is het een traditie dat we alle leden Molenstappers en hun 

familie een gelukkig, gezond en een voorspoedige toekomst wensen met heel veel club – en 

wandelplezier. In Coronatijden zijn deze wensen niet zo evident natuurlijk, doch we houden 

er de moed in en ondanks de nog aanwezige coronadreiging hebben we toch een 

programma voor 2022 samengesteld. 

Wat hebben we voor u in petto? 

- Drie eigen wandelorganisaties. 

- Vier ééndaagse busuitstappen. 

- Op zaterdag 25 juni 2022 een verrassingsuitstap met ontbijt, middagmaal, 

avondmaal, ontspanning, proeverijen, …. 

- Een weekend-uitstap. 

- Vijf tochten met vergoeding. 

- Het uitgesteld clubfeest op zondag 15 mei 2022 in Restaurant Biezemhof. 

- Pannenkoekenbak op 9 en 10 juni 2022. 

Wat denkt u beste clubleden, misschien ambitieus en gedurfd (en hopelijk niet tegen beter 

weten in), maar ook in deze barre coronatijden willen we vooruit met onze vereniging – 

hopelijk lukt dit ook!!! 

Het nieuw samengesteld bestuur wenst jullie een prachtig wandeljaar met onze club. 

 

Vanwege: Christiane Françoys-Eddy Strobbe-Annie Decaluwe-Noël Slos-Luc Notteboom-

Paul Deschacht-Simonne Decaluwe-Wies Van Hyfte-Annemie Van Oost-Marleen Daeninck-

Davy Dekeukelaere-Darline Verheye-Juanito Vervaeke-Ann Sucaet-Ronny Windels-Linda 

Deconinck-Jean Pierre Borremans en Frans Debouck. 
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Lidgeld 2022: 

- Heel wat clubleden hebben hun lidgeld gestort op de rekening van De Molenstappers 

en +/- 240 clubleden zijn naar de ledendag gekomen in Zaal voor Sport en Spel op 

zondag 19 december om hun lidmaatschap te hernieuwen: waarvoor van harte 

bedankt!! Toch zijn er nog clubleden die hun lidmaatschap nog niet hernieuwd 

hebben (waarschijnlijk door vergetelheid). Dit kan uiteraard nog steeds door 

overschrijving van €15 per persoon op rekeningnummer BE62 4737 0542 3161 van 

Molenstappers Ruiselede p/a Abeelstraat 13 8755 Ruiselede. Om organisatorische 

redenen vragen wij om dit niet uit te stellen, dus eerstdaags te doen. U ontvangt dan 

uw nieuwe aansluiting, het formulier voor uw mutualiteit voor volledige teruggave en 

uw geschenk!!! 

- Ook mochten we tot nu toe 27 nieuwe leden verwelkomen in onze vereniging – ook 

aan hen bedankt voor het vertrouwen en welkom!!! Opgelet: als u het lidmaatschap 

niet hernieuwt zal uw PVC lidkaart 2020-2021-2022 niet geactiveerd worden en kan 

je niet genieten van de gebruikelijke korting bij deelname aan wandeltochten – vanaf 

dit jaar is het inschrijvingsgeld voor niet-leden van een wandelvereniging €3 i.p.v. 

€1.50 voor wel-leden. 

- We hebben ook nog enkele ‘Walking in Belgium’ te koop voor de prijs van €8 i.p.v. 

€17. 

Belangrijk: 

Clubleden die nog een afgestempeld wandelboekje hebben “Limited Edition” voor een 
gratis Poncho (15 wandeltochten) of een gratis rugzak (25 wandeltochten), gelieve dit 
vóór 14 januari te bezorgen aan: Frans Debouck – Abeelstraat 13 te 8755 Ruiselede, 
want op vrijdag 14 januari is het de laatste dag dat deze geschenken kunnen afgehaald 
worden bij “Wandelsport Vlaanderen”. Wij zullen daar voor zorgen. Daarna is het 
onherroepelijk te laat. 

 

 

Van harte bedankt: 

 

Op de ledendag van zondag 19 december in Zaal Sport en Spel te Ruiselede mochten Frans 

en Christiane geschenken ontvangen vanwege alle leden van de medewerkerskern voor hun 

inzet voor de Molenstappers gedurende de afgelopen 26 jaar. 

Noot van Frans en Christiane: Van harte bedankt, wij hebben ons met veel plezier ingezet 

voor onze vereniging; deze waardering doet heel veel deugd!! 

Noot vanwege de medewerkers: Frans & Christiane: We hebben dit met enorm veel plezier 

gedaan, jullie verdienen dit als geen ander!!!! 


