INTERNE DIENST MEDEDELING
Aan de Wagenbouwers
Van de Mol-Centrum Rozenberg Lichtstoet
Mol, 8 april 2020

Beste wagenbouwers,

De veiligheid van onze wagenbouwers, hun familie en van onze bezoekers staan voorop.
De recente ontwikkelingen i.v.m. de Covid-19 pandemie, de maatregelen van de federale, Vlaamse
en gemeentelijke overheid evenals de verwachte zeer voorzichtige gefaseerde scenario’s na de
pandemie noodzaken ons om uiterst voorzichtig te plannen.
Aangezien we onze bezoekers een schitterende lichtstoet wensen te brengen maar ook dienen
rekening te houden met de door de overheid opgelegde maatregelen (“blijf in uw kot”) zou het
onverantwoord zijn en illegaal om de toekomende weken de wagenbouwers aan de slag te laten
gaan met de opbouw van de praalwagens aangezien de gezondheid ons hoogste goed is.
Met pijn in het hart, maar in de volle wetenschap dat we onze veiligheid en de gezondheid van u
allen en onze bezoekers niet in het gedrang mogen brengen deel ik u hierbij mede dat het Bestuur
van de Koninklijke Maatschappij de Rozenband vzw vandaag unaniem beslist heeft om de
lichtstoet van zaterdag 12 september 2020 NIET te laten doorgaan.
Deze avond heeft het Bestuur van de Lichtstoet Mol-Ginderbuiten eenzelfde boodschap gebracht
aan de wagenbouwers / collega’s van “over den bareel”.
In een persoonlijk gesprek met Benny Geens voorzitter van de Lichtstoet Mol Ginderbuiten hebben
we de wens geuit om deze nooit gezien uitdaging van Covid-19 solidair en gezamenlijk als Molse
Lichtstoeten aan te gaan samen met onze gemeentelijke overheid.
Het is ons beider mening dat de Molse Lichtstoeten in september 2021 dankzij de inspanningen
van alle wagenbouwers voor te pinnen zullen komen met twee ongeziene en schitterende
lichtspektakels. In 2021 zullen we als Mol-Centrum Rozenberg lichtstoet samen met de Lichtstoet
van Mol Ginderbuiten aantonen dat Mol de enige echte lichtstoet hoofdstad van de wereld is.
Stefan Weckx
Voorzitter
Koninklijke Maatschappij De Rozenband vzw
(Mol Centrum - Rozenberg Lichtstoet sinds 1885)
PS: 9 april zal er een gezamenlijke persmededeling volgen door de Gemeente Mol en de Molse
Lichtstoeten.
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