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Beste leden,
Veel is er door de coronacrisis niet te melden, alleen
dat onze Winterheidewandeling niet kan doorgaan,
en het vernieuwen van uw lidmaatschap.
Aangezien het clublokaal nog steeds gesloten is en
het einde van het jaar nadert moeten we het
vernieuwen van het lidmaatschap anders aanpakken.
De beste manier is, om dit te doen via
bankoverschrijving.
Het lidgeld bedraagt € 17,00 te storten op rekening
BE17 7330 0625 5621 van “De Kleitrappers”. Remi
geeft dit door aan Wandelsport Vlaanderen zodat uw
huidige lidkaart nog een jaar geldig blijft. Vermeldt
wel dat het gaat om het lidgeld van 2021 en vergeet
niet uw naam er bij te zetten. Het bewijs om terug
te trekken van de mutualiteit mag pas na 1 januari
binnen gebracht worden; daarom sturen we dat nog
niet op, in de hoop dat we in januari ons clublokaal
terug mogen openen. U kan het dan bij ons komen
halen en ook de “Walking 2021” ligt in het clublokaal
op jullie te wachten.
Verder hoop ik dat u, ondanks de beperkingen, toch
aangename feestdagen tegemoet gaat.
Vanwege het ganse bestuur dus, het beste voor de
eindejaarsfeesten, en hou het veilig, ook in 2021!
Leo

Overlijden erelid

Op 19 november overleed François Bruyndonckx op
71-jarige leeftijd. François was voorzitter van de
sportraad in Rumst. Hij was de stichter van o.a. De
Kleistoters en erelid van De Kleitrappers. Hij heeft
ons steeds bijgestaan met raad en daad en ons
geholpen waar hij kon.
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Nieuws van de parcoursmeester

Clubhuis

Winterheidetocht in Kessel op 17/1/2021 is afgelast!

Beste Mensen,

Lier in het donker gaat niet meer door in 2021

Bij deze meld ik jullie het
spijtige nieuws dat de
regering ons lokaal weeral
voor een maand de deuren
laat sluiten want wij moeten
de horecaregels volgen. Ik
hoop ten zeerste dat het bij
deze ene maand gaat blijven
en dat we daarna terug een
pintje kunnen komen
drinken.

Sport Overdag
Wegens de verstrengde corona maatregelen worden
onze dinsdagwandelingen van Sport Overdag
afgelast, minstens tot eindejaar. Er zijn wel enkele
wandelaars die om 13u30 samenkomen aan het
clublokaal om samen te gaan wandelen. Als je zin
hebt om mee te gaan..., maar hou er wel rekening
mee dat de groep maximum uit 4 personen mag
bestaan!

Sinterklaas in het clublokaal
Beste kleitrappertjes, reeds van in het begin van het
jaar verheugde ik mij er op om, rond mijn
verjaardag,
bij jullie op bezoek te komen in dat gezellige
clublokaal van jullie.
Maar door het coronavirus kan ik niet langskomen.
Wegens mijn hoge ouderdom ben ik een risicopatiënt
en Zwarte Piet er alleen op uit sturen riskeer ik niet,
want die deugniet zou er wat van maken.
Daarom vraag ik jullie om, samen met jullie ouders,
heel voorzichtig te zijn, zodat ik volgend jaar terug
kan komen.
Mijn liefste groeten van Piet en Sinterklaas

Ik wil iedereen bedanken die
ons de tijd voordien een hart
onder de riem is komen
steken door is langs te
komen en eentje te drinken
+ alle complimenten dat
iedereen ons gegeven heeft
over het zo coronaproef
maken van ons lokaal.
Het geeft ons tappersploegje
van zondags de moed om
zeker alle regels in acht te
bleven nemen om jullie op
een veilige manier te
bedienen.
Dank u wel allemaal.
Hou het gezond en veilig en
hopelijk tot binnen een
maand.
Mitchell
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