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Een lichtpunt in zicht… 

we starten RUSTIG en VEILIG terug op.  

 

Yes! 
 

 

 

 

 

 

 
Juni 2020 
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Hallo allemaal! 

Eindelijk. Eindelijk, goed nieuws.   

We mogen weer stillekes aan, terug samenkomen. En wat dacht je? We gaan dat doen 

natuurlijk. Het Bestuursteam heeft alles goed voorbereid.  

We gaan wel RUSTIG beginnen en altijd VEILIG! We willen niet dat iemand ziek zou worden.  

Dus…   UIT UW KOT MAAR NIET TE ZOT, 

want… 

 

first en altijd! 
   

             1. Voel je je ziek? Dan kom je NIET, 

             2.Binnen een mondmasker!  

                Uit respect voor de ander, 

             3.Handen wassen of ontsmetten, 

             4.Hou 1.5 meter afstand, 

             5.Ventileer de ruimte. 
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En we gaan ook RUSTIG beginnen. We starten in juli met kleine groepjes en 

activiteiten die buiten doorgaan. In augustus zullen we met een grotere groep 

samen komen en ook binnen. Vanaf september proberen we weer alles normaal te 

laten verlopen, maar met niet meer dan 50 personen.    

We respecteren steeds de hygiëne-maatregelen. (Zie onder Safety first en altijd)  

  
Fase 1: start in juli ( en indien de coronacijfers gunstig blijven) 

Woensdag  

8 juli 

Wandeling 

(max 6 km) 

Vertrek om  

19u tot 21 uur  

Aan ons 

lokaal 

Zelf drinken 

meebrengen 

Woensdag 

22 juli 

Fietstocht Vertrek om 19u 

tot 21 uur 

Aan ons 

lokaal 

Zelf drinken 

meebrengen 

Lichtpunttuin 
 

Fase 2: in augustus ( en indien de coronacijfers gunstig  blijven) 
Woensdag 

5 augustus 

Inschrijving 

daguitstap 

Tussen 19 en  

21 uur 

In ons 

lokaal 

Uitnodiging in 

bijlage 

Woensdag 

12 augustus 

Babbelcafé Tussen 19 en  

21 uur 

In ons 

lokaal 

We serveren 

koude dranken 

Zaterdag 

29 augustus 

Daguitstap Aankomst tussen 

10 en 10.30 uur 

Olmense 

Zoo 

Zie uitnodiging 

Elke donderdag (6, 13, 20 en 27 augustus) oefenen voor Scherpenheuvel. Start om 19 uur 

aan ons lokaal. Zelf drankje meebrengen.   

Lichtpunttuin 
 

Fase 3: in september (en indien de coronacijfers gunstig blijven) 
Woensdag  

9 september 

Koffieklets en 

inschrijvingen 

Van 19 tot 21 

uur 

In ons lokaal We serveren 

terug koffie! 

 

Eind augustus of begin september mogen jullie een nieuw Welleke in je brievenbus 

ontvangen met de kalender tot en met december 2020.   
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Zeker doen!: 

De tekening inkleuren en zichtbaar VOOR het RAAM te hangen!  

We kleuren voor kansen. 

Samen met al de andere Welzijnsschakels vragen wij hiermee EERLIJKE KANSEN VOOR 

IEDEREEN.  

De coronafactuur mag NIET op de schouders van mensen die leven in armoede, ouderen, of 

de middenklasse terecht komen! Wij leden al genoeg en voor ons steekt het wel op een 

paar euro’s. 

Nu meer dan ooit: 

 

 

 

Dus kleuren maar! 

Wil je meer info, iets vragen, …., ….?  
 Vraag het aan je huisbezoeker of aan Els op nummer 0473 34 23 70 

 

Een WARM WELKOM aan ieder van u! 
Een warm welkom aan ieder van u! 

Een warm welkom aan ieder van u! 
Een warm welkom aan ieder van u!  


