
Beste leden,  

Beetje bij beetje versoepelen de Coronamaatregelingen, voor velen een verademing 

en een beetje nieuwe moed...  

We verlangen er naar om de draad met jullie terug op te pikken want wij missen onze 

BrailleClubs, uitstappen en activiteiten heel erg. Helaas laat de huidige situatie het 

nog niet toe om onze normale werking op een verantwoorde en veilige manier terug 

op te starten.  

Maar toch heeft de dienst vrije tijd niet stilgezeten! En hebben we er hard aan 

gewerkt om onze dienst een nieuwe look te geven! Wij kunnen jullie nog geen 

spectaculaire dingen aanbieden maar wel ludieke, leerrijke onderonsjes, gewoon met 

de bedoeling om even samen onze zinnen te verzetten.  

Alle activiteiten worden georganiseerd conform de veiligheidsvoorschriften. Goede 

afspraken maken goede vrienden:   

- Alle activiteiten gaan door in één van onze regiohuizen. 

- Het aantal inschrijvingen per activiteit is heel beperkt. Afhankelijk van de soort 

activiteit en de grootte van het regiohuis kunnen maar 4 tot 6 personen 

deelnemen.  

- Het is toegestaan om een begeleider mee te nemen naar een activiteit maar 

dit moet iemand zijn die tot jouw bubbel behoort. De begeleider is welkom om 

jou te helpen waar nodig maar kan zelf niet deelnemen aan volgende 

activiteiten: bloemschikken en gezichtsverzorging. 

- We vragen aan alle deelnemers om het regiohuis te betreden en te verlaten 

met een mondmasker. Voorzie dit zelf. Ook wij dragen een mondmasker. 

Het mondmasker kan afgezet worden van zodra iedereen heeft 

plaatsgenomen op 1,5 meter afstand van elkaar.  

- Wij richten de ruimte in zodanig dat 1,5 m afstand tussen de deelnemers 

gerespecteerd kan worden. Alle onnodige stoelen zullen verwijderd zijn en we 

werken met zo veel mogelijk open deuren zodat deurklinken niet moeten 

worden aangeraakt.  

- We vragen aan alle deelnemers om bij het binnenkomen eerst een minuut 

lang de handen te wassen conform de richtlijnen. Voldoende handzeep en 

wegwerphanddoekjes worden hiervoor voorzien. 

- We voorzien voldoende alcoholgel zodat de deelnemers op regelmatige basis 

de handen kunnen ontsmetten.  

- Ook voor en na ieder toiletbezoek dienen de handen gewassen en ontsmet te 

worden. Denk er ook aan om het toilet door te spoelen met een gesloten 

deksel. 

- Voor en na iedere activiteit worden de gebruikte tafels en stoelen, alle klinken, 

het toilet en de lavabo’s grondig gepoetst en ontsmet. We hebben hiervoor de 

nodige tijd gerekend voor, tussen en na alle activiteiten. We vragen daarom 

met aandrang om steeds het uur van aanvang en het einduur van iedere 

activiteit te respecteren. Gelieve stipt toe te komen en terug te vertrekken. 

Indien jullie te vroeg komen, kunnen we jullie dus niet binnenlaten.  



- Als we jullie iets aanbieden zal dit steeds individueel geserveerd worden met 

wegwerpbekertjes, wegwerpbordjes, wegwerpbestek. We kiezen waar 

mogelijk voor individueel verpakte producten. 

- We vragen om jullie deelname te annuleren wanneer jullie zich niet op en top 

voelen. Ervaren jullie symptomen als hoest, spierpijn, keelpijn, neusloop, 

koorts, ademhalingsproblemen, geur-en/of smaakverlies, gelieve jullie 

deelname te annuleren.  

- Indien jullie ziek worden binnen de 14 dagen na de activiteit moet dit aan ons 

worden gemeld, zodat wij op deze manier medewerking verlenen aan contact 

tracing. In dit geval zullen jullie contactgegevens gebruikt worden volgens de 

GDPR-wetgeving (bescherming van de privacy). 

- De Nationale Veiligheidsraad adviseert jullie om te overleggen met jullie 

huisarts of het raadzaam is om in te schrijven of niet. Dit indien jullie ouder zijn 

dan 65 of een ernstige medische aandoening hebben.  

- Om de veiligheid van iedereen te garanderen vragen wij iedereen zich strikt 

aan deze afspraken te houden.  

Een waslijst aan richtlijnen dus… maar maak jullie niet teveel zorgen! We zijn er 

zeker van dat jullie deze richtlijnen, in een goede verstandhouding en met respect 

voor elkaar, zullen naleven. 

En dan schakelen we nu over naar het leuke gedeelte, informatie over ons 

programma. Bij iedere activiteit kunnen jullie lezen bij wie jullie zich hiervoor kunnen 

inschrijven. Alle inschrijvingen dienen per mail doorgegeven te worden. Aarzel niet te 

lang, de plaatsen zijn zeer, zeer beperkt! Voor dit programma werken we niet regio-

gebonden, zo mag bijvoorbeeld iemand van regio Antwerpen ook naar de activiteiten 

van regio Geel of iemand van regio Oostende naar de activiteiten van regio Gent. 

 


