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van de activiteiten. 
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Beste Natuurvrienden 
 
In het kader van de uitgevaardigde maatregelen tegen de verspreiding van het 
Coronavirus en de versoepeling van deze maatregelen, zijn wij in de 
mogelijkheid onze activiteiten, zij het met de inachtname van de noodzakelijke 
veiligheids maatregelen, terug te laten doorgaan.  Uiteraard nog steeds rekening 
houdend met de corona crisis, die absoluut niet voorbij is, en bijgevolg 
aangepast aan de omstandigheden. 
  
Na een bestuursoverleg heeft het bestuur beslist de activiteiten terug te laten 
doorgaan vanaf Juni! 
In eerste instantie betreft dit de fietstocht. 
Zondag          07 Juni                  Fietstocht halve dag      Zie info in de Zeester 
De Wodanwandelingen starten terug op de 10e juni. 
Vanaf            10 juni                   Wodanwandelingen       Zie info in de Zeester 
De zondagwandeling gepland op 28 juni gaat eveneens door. 
Zondag         28 Juni                   Zondagwandeling       Zie info in de Zeester      
  
En alle volgende activiteiten. 
  
Er dient opgemerkt dat deze activiteiten met de nodige aanpassingen zullen 
verlopen.  
In eerste instantie moet je de principes van de sociale afstand nauwgezet 
respecteren.  1.50 meter van elkaar minimum.  Begroeten van op afstand.  
Wij vragen een mondmasker bij u te hebben. 
Per activiteit is er een verantwoordelijke of wandelleider die jullie nog eens aan 
de regels herinnert en er op toeziet dat de regels gerespecteerd worden.  De 
verantwoordelijke van de groep of de wandelleider zal een geel hesje dragen. 
 
De groep mag niet groter zijn dan 20 personen.  Daardoor zal het nodig 
zijn  jullie te registreren.  We proberen, bij meer dan 20 deelnemers, een tweede 
gelijkwaardige groep te vormen. 
De sanitaire voorzieningen zijn nog gesloten, hou daar rekening mee. 
De fietstochten worden ingericht als halve dag fietstochten, tot de horeca terug 
open is. 
 
Over de praktische organisatie van deze activiteiten, onder andere hoe jullie zich 
moeten registreren en bij wie, lezen jullie meer in de Zeester.  Uiteraard ook op 
de Website.  Aarzel niet om iemand van het bestuur te contacteren als je met 
vragen zit.  
  
Uiteraard volgen wij de nieuwsberichtgeving op en blijven wij jullie zo goed 
mogelijk informeren.  Bij afloop of aanpassing van de huidige maatregelen 
informeren we jullie opnieuw. 
  



Bedankt voor jullie begrip voor deze aangepaste maatregelen.  We gaan er alles 
aan doen om deze activiteiten in de best mogelijke omstandigheden te laten 
doorgaan met respect voor de voorgeschreven regels.  We danken jullie allen op 
voorhand om ook de regels secuur toe te passen.  We zijn ervan overtuigd dat 
jullie, als natuurvrienden nood hebben aan sociaal contact en beweging.  We zijn 
er tevens van overtuigd dat het, niettegenstaande de heersende beperkingen, 
een blij weerzien zal zijn!  Wij, het uitgebreid bestuur kijkt er alvast naar uit! 
  
Hou jullie in beweging, zorg voor elkaar, denk ook eens aan de eenzamen onder 
jullie kennissen, een telefoontje kan heel opbeurend werken en blijf gezond. 
  
En tot binnenkort! 
  
Met vriendelijke groeten, 
Patrick-Jacky-Ivan 
  
  


