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Beste Natuurvrienden 
Al onze activiteiten zijn nog steeds onderhevig aan de corona maatregelen.  Ze wor-
den beperkt tot halve dag activiteiten of gaan door met in achtneming van bijzondere 
maatregelen. 
Er wordt nog steeds geen gezamenlijk horeca bezoek gepland, maar deze zijn mo-
menteel niet mogelijk door de sluiting van deze laatste. 
We houden ons nog steeds aan de aanbevelingen van het Overlegcomité, hebben een 
mond/neusmasker bij en dragen een mond/neusmasker waar nodig en houden de 
voorgeschreven veiligheidsafstand waar nodig. 
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 verant-
woordelijke van de groep of de wandelleider draagt een geel hesje. 
Voor alle activiteiten moet je nog steeds registreren zodat we steeds weten wie aan-
wezig is en wie onderling contact had tijdens de activiteiten. 
Je registreert bij Véronique via mail, bij voorkeur, via telefoon indien geen andere 
mogelijkheid. 
Mailadres Véronique: vancanneytv@gmail.com - GSM Véronique: 0473 762 619 - 
Kan ook via SMS! 
Wanneer: Ten laatste de dag voor de activiteit! 
 
Het registreren houdt in dat je de volledige NAAM van ALLE deelnemers doorgeeft.  
Dus niet enkel uw eigen naam en aantal! 
 
Registreer je altijd.  Kan je onverwacht toch niet, geen probleem! 
 
Voor meer informatie over sportbeoefening en corona maatregelen verwijzen we ook 
naar:  
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ 

Uiteraard volgen wij de nieuwsberichtgeving op en blijven wij jullie zo goed mogelijk 
informeren.  En uiteraard gaan we er blijvend voor zorgen dat alle activiteiten veilig 
verlopen. 

Tenslotte willen we nogmaals benadrukken dat elkeen uiteindelijk voor zichzelf moet 
uitmaken om deel te nemen aan de geprogrammeerde activiteiten. 

 
Het bestuur 

Voor ALLE activiteiten: Afstand houden - Handhyghiëne - Mond-
masker waar nodig.  Hou er rekening mee dat de activiteiten 
weliswaar gepland zijn maar een zekerheid dat ze effectief 

doorgaan hangt af van de evolutie van de corona maatregelen. 


