Beste Natuurvrienden
Helaas kunnen wij het corona virus niet bedwingen en werden er recent nieuwe
maatregelen uitgevaardigd. Laat ons allen hopen dat deze een kentering teweeg
brengen in de steeds maar toenemende besmettingen.
Zoals je in de onderstaande samenvatting kan lezen is sportbeleving in
verenigingsverband niet meer mogelijk. Het is bijgevolg niet mogelijk de
aangekondigde activiteiten te organiseren.
Concreet houdt dit in dat alle activiteiten van onze plaatselijke afdeling geannuleerd
worden. We plaatsen daar voorlopig geen datum op, maar informeren jullie tijdig
over de verdere plannen en mogelijkheden.
In eerste instantie betreft het dus de wodanwandelingen, de GR-Tocht van 8
november, de clubavond van 20 november en de zondagwandeling van 22 november
die geannuleerd worden. Via de Zeester van december worden jullie geïnformeerd
over het verdere verloop van ons jaarprogramma.
Bedankt voor jullie begrip. Blijf in beweging, ontspan u, maar houdt u aan de
voorschriften. We weten dat jullie dit doen, hopelijk doet iedereen dit.
Met vriendelijke groeten
Patrick-Jacky-Ivan

In het kort:
•

•
•

•
•
•

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…)
is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot 13
jaar (geboortejaar 2008 of later)
Indoor sporten is verboden, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op
sportkamp zijn of voor (buiten)schoolse activiteiten
Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel
toegelaten indien je outdoor sport:
• met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan
nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder
afstand te houden
• of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van
1,5m
Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor
kinderen
Kleedkamers en douches blijven gesloten
Sportkantines blijven gesloten

•
•
•

Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar, overnachtingen zijn
verboden
Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming
bevoegde minister
Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij
kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

