
 

 

 
 

 
Beste kwb'er, 
 

Begin deze week werden door de Nationale Veiligheidsraad weer enkele nieuwe regels en 
wijzigingen opgelegd, in het kader van de heropflakkerende corona-epidemie. Met deze mail 
willen we je op de hoogte brengen van de impact van deze regels voor je kwb-afdeling. 
Naast deze federale maatregelen zijn er lokaal en provinciaal op sommige plaatsen ook nog 
bijkomende regels, die wij echter niet voor alle 300 gemeenten kunnen opvolgen. Check voor je 
aan de slag gaat met onze brochure en tool dus zeker wat de afspraken in jullie stad of gemeente 
zijn, en neem eventueel contact op met je lokale overheid. Zo vermijd je dat je per ongeluk toch 
een regel overtreedt. 
De belangrijkste wijzigingen 
 Alles over coronaproof organiseren lees je in de brochure, maar hieronder lijsten we graag even 
de belangrijkste wijzigingen van de afgelopen tijd op: 

• De maximumaantallen voor evenementen werden verlaagd: voorlopig zijn binnen 
maximum 100 en buiten maximum 200 mensen toegestaan. 

• Voor socioculturele activiteiten, en dus ook al jullie kwb-activiteiten die geen evenement 
zijn, is dit aantal vastgesteld op 50, onafhankelijk van of ze buiten of binnen doorgaan. 

• Tijdens activiteiten, zowel binnen als buiten, moet iedereen altijd een 
mondmasker dragen. 

Sport 
 Ook voor sport veranderde er recent het een en ander. Zo zijn toeschouwers wel nog welkom, 
maar onder dezelfde voorwaarden als bij evenementen: maximaal 100 binnen en 200 buiten, en ze 
moeten steeds een mondmasker dragen. Daarnaast wordt opgeroepen de grootte van de groep 
sporters zo klein mogelijk te houden, en om maximaal buiten te sporten. Lees alle regels met 
betrekking tot sporten. 
We houden je op de hoogte 
Intussen blijven wij het coronanieuws van nabij opvolgen, en communiceren we opnieuw zodra er 
wijzigingen zijn. Ook op www.kwb.be/corona vind je steeds het laatste nieuws. 
 
 

 

 

 

 

Palm Pils Omer Sloeber 
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Nog wat belangrijke plaatselijke aanvullende info….. 

Beste KWB leden,  

Helaas is de tweede golf van het CORONA virus in ons land een feit.                                                         
We moeten machteloos  toezien dat geplande   KWB activiteiten in de komende 
maanden (waarschijnlijk)niet zullen doorgaan .                                                                                                                                                
Maar we geven de hoop en moed niet op: als iedereen zich aan de opgelegde 
voorschriften houdt komt het weer goed. 

• De september uitstap naar het kasteel van Laarne  met 20/25 personen en 
een gids is voorlopig nog toegelaten mits inachtneming van de 
coronaregels. Individueel gebruik van een audiofoon is een optie                    
Meer hierover in KRAAK van september 
 

• De 50ste uitgave van onze  boekenbeurs zal volgens de leverancier van de 
boeken met grote zekerheid niet doorgaan. 
 

• KWB sportactiviteiten: minivoetbal in de sporthal en buitenvoetbal 
schrappen we definitief in augustus. KWB ‘modderfokkers’ kunnen gewoon 
met hun bike rondtoeren 
 

• De KWB kaartclub zal niet kunnen beginnen in september: aan een tafel 
met 4 kaarters is het quasi onmogelijk om  afstand te houden. Komt daar 
nog bij: het  aanraken en verdelen van de kaarten , noteren van de stand 
op de leien, enz. Allemaal handelingen waar veel besmetting is mee 
gemoeid. 
En vergeten we ook niet dat verschillende kaarters een hoge(re) leeftijd 
hebben en dus meer vatbaar voor het virus.  
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