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1.

Corona

Zoals iedereen weet heeft de overheid maatregelen genomen om de verspreiding van het
Corona virus in te perken en te vertragen. Voorlopig gelden deze maatregelen tot en met vrijdag
3 april 2020.
We achten de kans groot dat deze periode verlengd zal worden waardoor we nu reeds de beslissing
hebben genomen om onze tocht die georganiseerd wordt op zondag 5 april, Dwars door de
Frontstreek’ te annuleren.
Voorlopig wachten we nog af om te beslissen of onze weekdagtocht ‘In en rond Boezinge’ al dan niet
zal doorgaan, deze staat gepland op dinsdag 28 april.
De busreis die gepland staat op zondag 29 maart gaat uiteraard ook niet door, iedereen die zich heeft
ingeschreven en reeds had betaald zal zijn inschrijvingsgeld teruggestort krijgen.
Nu iedereen wat ‘verplicht’ meer vrije tijd zal hebben wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de
laatste nieuwtjes mee te sturen en ik wil starten met een oproep die ik al lange tijd wou lanceren en er
nu eindelijk de tijd voor heb gevonden.

2.

Warme oproep.

Heel wat wandelclubs zitten in de problemen omdat ze geen opvolging vinden om bestuursleden, die
het wat kalmer aan willen doen na hun jarenlange inzet voor de club, te vervangen.
Bij Nooit Moe is dit gelukkig niet het geval, maar zoals een goed voorzitter betaamt, moet er verder
in de toekomst worden gekeken.
Om de toekomst te garanderen en vernieuwing te brengen, maar ook om de taken wat beter te
verdelen zijn we op zoek naar extra bestuursleden en/of parcoursbouwers.
We zoeken mensen die op een constructieve manier willen mee discussiëren over de werking en de
toekomst van Nooit Moe Boezinge, waarbij ieder zijn inbreng meetelt.
De enige voorwaarde is dat deze personen een positieve ingesteldheid hebben en de club een warm
hart toedragen.
Naar wie zijn we concreet op zoek?
Om onze vijf tochten jaarlijks telkens op een kwalitatieve manier verder te kunnen laten doorgaan
zijn we dringend op zoek naar mensen die deze parcours willen bouwen.
Ik vind het zeer belangrijk dat we steeds vernieuwend kunnen uitpakken met onze parcours, want
daar draait het tenslotte om in de wandelsport. Het is dan ook mijn doel om voor elke tocht die we
organiseren één parcoursbouwer hebben.
Dit betekent dat iedere parcoursbouwer ook maar één parcours per jaar dient te maken, enkel zo
kunnen we kwalitatieve wandeltochten aanbieden.
Momenteel zijn we met twee personen die de parcours maken, nl. Luc en mezelf, wat dus te weinig
is om onze vijf tochten te behouden in de toekomst.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar iemand die verantwoordelijk wil zijn voor de clubshop: bijhouden
van de voorraad, bestellingen plaatsen, introduceren van nieuwe kledij , geld ontvangen van de
bestellingen, enz…
Momenteel zijn er reeds mensen die mij helpen met de bustochten, maar ook hierin wil ik een stap
verder gaan.
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Dus hier zijn we op zoek naar iemand die zich wil ontfermen over de verschillende bustochten:
bijhouden van de inschrijvingen, contact met de busfirma, begeleiden van de uitstap op de dag zelf,
geld ontvangen, …
Ook mensen die willen aansluiten en eventueel een andere taak in gedachten hebben zijn meer dan
welkom, alles is bespreekbaar.
Het is wel mijn bedoeling om de mensen die één van bovenstaande taken op zich nemen te laten
aansluiten bij ons bestuur, enkel op die manier kan men de volle verantwoordelijkheid op zich
nemen. Wanneer men niet in het bestuur zit zal men voor de vele praktische zaken toch nog moeten
aankloppen bij het bestuur, waardoor de hulp die we zoeken wat teniet wordt gedaan.
De enige uitzondering hierop kunnen de parcoursbouwers zijn.
Is je interesse gewekt?
Goed zo, op vrijdag 24 april 2020 houden we een infosessie in zaal Ten Vrielande in Boezinge om te
antwoorden op al jullie vragen.
Er kan ter plaatse eventueel ook getoond worden hoe er een parcours gemaakt kan worden en wat
bepaalde taken concreet inhouden.
Om praktische zaken gelieve wel tegen ten laatste vrijdag 10 april doorgeven indien je deze sessie
wilt bijwonen.
Mocht het Corona virus nog aanwezig zijn in de periode van 24 april zullen we deze datum uiteraard
uitstellen.

3.

Leden Nooit Moe Boezinge

Momenteel telt onze club 255 leden. Twee leden zijn erbij gekomen sedert onze laatste nieuwsbrief
van begin januari.
Maria Verlinde en Jacques Derez, welkom in de club.

4.

BBQ vierdaagse

Voor de BBQ na de vierdaagse hebben we gekozen voor een andere locatie en een andere aanpak.
We hebben ervoor gekozen om het deze keer te laten doorgaan in zaal Ten Vrielande in Boezinge,
waar traiteur Hans Bouten uit Zonnebeke een BBQ zal verzorgen.
Om de dorst te lessen zal er drank gekocht kunnen worden tegen de alom bekende democratische
prijzen van Nooit Moe!
De BBQ zal dus plaatsvinden op vrijdag 21 augustus en vangt aan net na het défilé.
Voor de prijs van 20€ per persoon krijg je onderstaande voorgeschoteld:
-

Aperitief
BBQ
o 4 soorten vlees
o Groentenbuffet
o Rijst en pasta
o Koude aardappelen/bruin brood
o Koude sausen
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Stip deze dag alvast aan in je agenda!
Men kan zich inschrijven tegen ten laatste 9 augustus 2020 per mail (marvinverbeke@gmail.com)
Ook mensen die niet deelnemen aan de vierdaagse zijn natuurlijk meer dan welkom.

5.

Vlaanderen Wandelt 2020

Onderstaande informatie is natuurlijk onder voorbehoud omwille van het corona virus, maar ik wil de
info toch nog meegeven.
Wandelclub Nieuwpoort legt als organisator van de Nationale wandeldag 'Vlaanderen Wandelt' op
zondag 26 april 2020 een pendelbus in voor alle wandelaars die vanuit het zuiden van WestVlaanderen op een makkelijke en veilige manier naar de kazerne van Koksijde willen komen. De
wandelaars worden aan de startplaats afgezet en daar 's avonds ook opgehaald. De pendelbus zal
vertrekken om 8.15 u aan de carpoolparking gelegen in de Picanollaan 1 te 8900 Ieper. De terugreis
vanuit Koksijde is voorzien om 16 u.
Leden van Wandelsport Vlaanderen betalen 15 € per persoon, de inschrijfkaart van 2 € inbegrepen.
Niet-leden van Wandelsport Vlaanderen zijn eveneens welkom maar betalen 18 €, de inschrijfkaart
van 5 € eveneens inbegrepen. Het verschil in prijs voor de bus tussen leden en niet-leden is exact
hetzelfde als het prijsverschil dat er is bij de inschrijving tussen beide categorieën wandelaars.
Inschrijven kan per overschrijving op het rekeningnummer van Wandelclub Nieuwpoort: BE44 4741
1222 0145 - BIC: KREDBEBB met vermelding van naam, pendelbus Vlaanderen Wandelt Koksijde en
opstapplaats Ieper want er zijn nog andere opstapplaatsen.
Voor alle info: lieven.mieke@telenet.be of gsm-nummer Lieven 0468/26.06.89

6.

Nieuw in de clubshop

Vanaf heden introduceren we een regenjas binnen onze clubshop.
Deze zal te passen zijn op onze volgende tocht ‘In en rond Boezinge’
op dinsdag 28 april en kunnen dan ook besteld worden voor de prijs van 50€.

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

