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ACTIVITEITEN TIJDENS DE CORONACRISIS 

Geen soepbabbels of ontspannende activiteiten 

Een groot deel van onze leden behoren tot de risicogroep.  Door de strenge 

veiligheidsmaatregelen kunnen er max. 14 personen in ons lokaal. Voorlopig 

gaan we geen soepbabbels of ontspannende activiteiten organiseren.    

 

Het Klokhuis : Groenten –en fruit op bestelling 

Om de groenten en fruitverkoop zo veilig mogelijk te laten verlopen, werken 

we op bestelling. We werken met een vast pakket dat je via sms kan            

bestellen.  In juli en augustus is er geen groenten en fruit.  In september is er 

groenten –en fruit op zaterdag 12 september. 

 

‘voordeur’bezoeken 

In de maand juli doen we voor de laatste keer een voordeurbezoek met   

maaltijdcheques. Eind augustus, begin september doen we een voordeur    

bezoek bij gezinnen met kinderen op school om te bevragen hoe de start van 

het nieuwe schooljaar loopt.  

 

Enkel kleine vergaderingen met maximum 10 personen 

In ons lokaal organiseren we enkel kleine vergaderingen met max. 10          

personen. Dit zijn dan vooral de werkgroepen en de oudergroep.  De            

vergaderingen duren max. 1u30 en er is geen pauze.  

 

Doe mee aan onze actie: Open de deur naar betaalbaar wonen! 

In september starten we actie rond betaalbaar wonen. We vragen aan de    

gemeente dat iedere inwoner die privaat huurt en op de wachtlijst staat voor 

een sociale woning een gemeentelijke huurpremie krijgt.  Steun je onze actie? 

Bezorg ons dan een oude huissleutel! 



Veiligheidsmaatregelen Ommekeer 

• Je kan enkel naar Ommekeer komen op afspraak voor bijeenkomsten (max. 10 personen).  

• Kom niet naar de vereniging als je ziek bent. 

• Ontsmet je handen bij het binnen en buitengaan van het lokaal. 

• Draag een mondmasker zodra je binnenkomt. Heb je geen mondmasker, laat dit dan weten. 

• Bij goed weer kunnen we buiten vergaderen en is een mondmasker niet nodig.  

• Zorg voor een 1,5 meter afstand tussen jou en anderen. 

• Deuren en ramen staan open om voldoende ventilatie te voorzien.   

• Gebruik van de rookruimte, keuken, de kinderclub is niet toegelaten. 

• De bijeenkomst duurt maximum 1u30 en er is geen pauze. 

• Kinderen kunnen spijtig genoeg niet meekomen naar de bijeenkomst. 

Vragen ?  Bel of sms naar 0479/944271 of mail  naar info@welzijnsschakelommekeer.org 


