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1.

De beste wensen!

Het bestuur wenst jullie allemaal een spetterend en gelukkig nieuw jaar toe!
Ook in 2020 hopen we jullie terug talrijk tegen te komen op en rond de wandelparcours, want onze
40e verjaardag kunnen we het best vieren door met zoveel mogelijk leden van onze club aanwezig te
zijn op de verschillende wandeltochten.
Voor de medewerkers en de mensen die mee zijn geweest op de laatste busreis zal ik in herhaling
vallen,Nooit Moe Boezinge draait op volle toeren.
We organiseren dit jaar voor de eerste keer een lange afstandswandeltocht, we krijgen de eer om
eind van dit jaar West-Vlaanderen wandelt te organiseren, dit is de vroegere provinciale wandeldag.
Onze weekdagtocht, In en rond Boezinge, wordt opgewaardeerd want er zal voor de eerste keer een
echte rustpost worden ingelast.
En ook niet onbelangrijk, bij de start van het huidige seizoen mochten we een record aantal nieuwe
mensen inschrijven als lid van onze club.
Mochten er dus nog mensen twijfelen aan de toekomst van Nooit Moe Boezinge hoop ik dit hier voor
de laatste keer van tafel te hebben geveegd. Op naar Nooit Moe 50 jaar!

2.

Leden Nooit Moe Boezinge

Momenteel telt onze club 253 leden, waarvan 11% zich voor de eerste keer heeft aangesloten bij
Nooit Moe Boezinge.
Hieronder een lijst met de mensen die zich sedert augustus 2019 als nieuw lid hebben aange-sloten:
Pieter Franchois - Chantal Ameloot - Marianna Degrave - Francis Vanlerberghe - Ann Depoorter Raphaël Titeca - Tania Egels - Anny Vandewiere - Stefaan Suffis - Bianca Vanthournoudt - Eric
Vandamme - Jutta Vermandere - Karel Degroote - Eveline Zoete - Nina Degroote - Katrien Vuylsteker
- Wim Depuydt - Peter Mommerency - Cindy Deramoudt - Jarno Mommerency - Ysara Mommerency
- Enora Mommerency - Lily Coevoet - Ivan Minne - Carine Willmeyns - Ingrid Persyn
Philippe Havegheer - Charlotte Larnou - Dorin Latruwe – Sabrine Verlinde.
Wij hopen dat iedereen zijn weg al wat gevonden heeft binnen onze club.

3.

Aanbevolen tocht.

Stip alvast zondag 2 februari aan in jullie agenda want dan vindt de eerstvolgende aanbevolen tocht
plaats, het gaat om de Bloemendaletocht met startplaats in Beernem, georganiseerd door de
wandelclub van Beernem.
Wie deelneemt aan deze tocht zal 8 punten verdienen.

4.

Medewerkers 2020

2020 wordt een druk jaar, we beseffen dat we zonder onze medewerkers al onze plannen terug in de
kast mogen steken. We hebben jullie hulp dus nodig om onze ambities waar te maken.
We beschikken reeds over een enthousiaste groep medewerkers, maar nieuwe mensen zijn meer
dan welkom.
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We waarderen elke hulp en vragen enkel om je enthousiasme en vriendelijkheid.
Indien interesse om een hand(je) toe te steken? Neem dan snel het bijgevoegd formulier om aan te
duiden op welke dag(en) dit voor jullie eventueel mogelijk is.
Dit mag ofwel doorgestuurd worden per mail of afgegeven worden aan iemand van het bestuur.

5.

Vlaanderen Wandelt 2020

Op zondag 26 april wordt Vlaanderen Wandelt georganiseerd. Er kan gekozen worden om te
wandelen in Asse of Koksijde.
Dit jaar zal men een nieuwe dienstverlening uit proberen tijdens Vlaanderen Wandelt.
Er is besloten om in regie van Wandelsport Vlaanderen pendelbussen in te leggen om
vanuit de uithoeken van de provincie wandelaars naar de organisatie in Koksijde te
krijgen. De organiserende club, Wandelclub Nieuwpoort , zal zelf de organisatie voor haar
rekening nemen.
Hieronder de tekst die ik van de voorzitter van Nieuwpoort heb doorgekregen.
Heel wat wandelaars vrezen dat ze bij grote evenementen geen parkeerplaats zullen
vinden. Een aantal wandelaars wil ook niet meer zo ver rijden. De clubs van de eigen
regio richten geen bussen in naar de nationale wandeldag omdat ze hiervoor geen volle
bussen samen krijgen. Daarom gaan we vanuit beide uithoeken van West-Vlaanderen
(Avelgem/Kortrijk/Waregem enerzijds en Poperinge anderzijds) pendelbussen inleggen
naar Koksijde. Makkelijkst is natuurlijk dat de clubs uit het zuiden en het centrum zelf de
inschrijvingen proberen te verzamelen en ze dan gebundeld naar mij doorsturen. We
vragen 15 € per persoon, de inschrijfkaart van 2 € inbegrepen.
Voor de clubs van het zuidwesten van West-Vlaanderen zal de bus waarschijnlijk om 7.45
u vertrekken vanuit Poperinge. De volgende stop is dan Ieper omstreeks 8 uur. De juiste
opstapplaatsen worden nog met de busmaatschappij besproken en worden later
gecommuniceerd. 's Avonds wordt er opnieuw aan de kazerne afgesproken om 16 u voor
de terugtocht. Misschien dat er nog ergens onderweg een opstapplaats wordt ingevoerd
maar dat hangt af van de inschrijvingen en de herkomst van de 'pendelaars'.
Dit is een eerste mededeling in verband met de 'pendelbus'. Van zodra we meer zicht
hebben op concrete inschrijvingen zullen we opnieuw communiceren. Hopelijk beschikken
we dan over alle concrete gegevens.
Inschrijven kan enkel per overschrijving op het rekeningnummer van Wandelclub
Nieuwpoort: BE44 4741 1222 0145 - BIC: KREDBEBB met vermelding van naam en
pendelbus Vlaanderen Wandelt Koksijde
Voor alle info: lieven.mieke@telenet.be of gsm-nummer Lieven 0468/26.06.89
Dus voor wie met de pendelbus naar Koksijde wenst te gaan, snel inschrijven is de
boodschap.
Belangrijke opmerking, deze wandeltocht wordt meteen ook de tweede aanbevolen tocht
van het jaar, dus ook hier kunnen 8 punten worden verdiend.

6.

40 jaar Nooit Moe

En eindelijk zijn we zover, onze club mag eind dit jaar 40 kaarsjes uitblazen!
Nog even herinneren dat we op zaterdag 12 september 2020 een feest organiseren ter gelegenheid
van dit 40 - jarig bestaan.
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Ik wil nu reeds een oproep doen aan de fotografen om, volledig vrijblijvend natuurlijk, eens in hun
archieven te duiken om de mooiste foto’s uit het verleden en heden van Nooit Moe Boezinge naar
boven te halen. Het zou de bedoeling zijn om deze tijdens het feest te projecteren op een scherm
zodat er hopelijk heel wat anekdotes opgerakeld worden.
Mochten er nog mensen in het bezit zijn van oude wandeloutfits van de club of andere voorwerpen
die ook maar iets met wandelclub Nooit Moe Boezinge hebben te maken mag dit ook steeds gemeld
worden.
Neem dus gerust contact met mij op indien jullie iets concreet kunnen doen hiervoor.
Ter info, er zullen ook genodigden zijn die geen lid zijn van onze club, stadsbestuur, bestuursleden
van burenclubs, sponsors, enz…, dus een mooi moment om jullie werk tentoon te stellen voor een
breder publiek.

7.

Wandelseizoen 2019-2020

Om praktische redenen werd beslist om het wandelseizoen voortaan samen te leggen met een
kalenderjaar. Dit betekent dat het huidige wandelseizoen zal lopen tot eind 2020.
Het volgende wandelseizoen start dan op 1 januari 2021 en zal tot 31 december 2021 lopen.
De prijsaanvraag voor het lopende seizoen zal dan ook pas eind van dit jaar moeten gebeuren, dus er
is wel nog wat tijd om punten te sprokkelen.
Samen met deze wijziging willen we ook ons ledenfeest verplaatsen.
In september van dit jaar organiseren we een feest, maar dit is het feest naar aanleiding van het 40jarig bestaan van Nooit Moe Boezinge. In het voorjaar (februari-maart) van 2021 zullen we dan het
ledenfeest laten doorgaan. Het is de bedoeling dat dit feest jaarlijks in deze periode zal plaatsvinden.

Tot zover het laatste nieuws van onze club.
Blijf ons volgen op facebook of via de www.nooitmoe.be.

Voorzitter: Marvin Verbeke
Brugseweg 71
8920 Langemark
0468 00 92 37
marvinverbeke@gmail.com
Clubrekening: BE 27 7380 0904 5573

