
 
 

 
 

Beste vrienden, 

 

De wandelingen voor deze maand in Grimbergen 

gaan niet door! 

 

Maar wij hebben het genoegen U vriendelijk uit te 

nodigen op onze eerstvolgende wandelingen in 

Hekelgem. 

 

Deze worden begeleid door: de gidsen van 
de gemeente Affligem. 

 

 

Hierna volgen de bijzonderste gegevens : 

 

Datum: Donderdag 24 september 2020.  
 

Vertrekuur: 14 uur. 

 

Starplaats : Abdij van Affligem, Abdijstraat 6, 1790 Hekelgem 

 

Parkeren: Ter plaatse, er is voldoende parking aan de Abdij . 
 

Aantal Km (bij benadering): Kort: 5 km Lang: 10 km. 

          

Wandeltijd:  Kort: 1u30   Lang: 2u30. 

 

Wij hopen u talrijk te mogen begroeten op deze wandelingen. 

 

Voor deze wandelingen dient wel vooraf ingeschreven te worden! 

Gelieve me dus tegen ten laatste zondag 20 september uw deelname te 

bevestigen met keuze van lange of korte wandeling.  

Bevestiging kan op onderstaand e-mailadres of onderstaand GSM-nummer. 

  

Aan deze wandeling kunnen alleen onze clubleden en/of hun partner 

deelnemen.  DIEREN NIET TOEGELATEN 

 

Wandelen doen we hooguit twee naast elkaar (of we wandelen achter elkaar) 

en houden steeds 1.5 meter afstand ook ten opzichte van de voorgangers!. 

Iedere deelnemer dient een mondmasker bij zich te hebben! 

 

Verantwoordelijke: 

Frans Vansintjan, Bergensesteenweg 71 bus 03, 1500 Halle. 

GSM: 0498/39.59.37 E-mail:  frans.vansintjan@telenet.be 
 
Op de volgende pagina de regels voor de deelnemers welke deelnemen aan de 

wandelingen van de gemeente Affligem. 

 

Wij zijn ook nog op zoek naar personen die de komende maanden wandelingen 

willen uitstippelen en begeleiden voor de leden van de seniorenclub.  

Voorstellen zijn altijd welkom op bovenstaand e-mailadres of GSM-nummer. 

mailto:frans.vansintjan@telenet.be


Spelregels voor veilige 
gidsbeurten. 

 

 
 

2020 0715 communicatie deelnemers gidsbeurten 

 
 

Regels voor de deelnemers 

 

✓ Maximum 15 personen per groep.  
✓ 1 groepsverantwoordelijke die de regels laat naleven. 
✓ De verantwoordelijke zorgt voor de gegevens van alle deelnemers 

aan de activiteit in het kader van contact tracing. 

  

 

✓ Voel je je ziek, blijf dan thuis.  
✓ Hebben personen in je dichte omgeving ziektesyptomen, blijf thuis. 
✓ Moet je plots hoesten of niezen, doe dat in je elleboog en/of papieren 

zakdoekjes. 
 

  

 

✓ Hou minstens 1,5 m afstand van elkaar,  
ook als je een babbeltje wil doen. 

✓ Loop achter elkaar, met voldoende afstand tussen.  
✓ Kom je te dicht in de buurt van anderen, draag dan een mondmasker 

om besmetting te vermijden. 
✓ De gids zit niet in jouw bubbel, hou voldoende afstand! 

  

 

✓ Raak zo weinig mogelijk materiaal aan. 
✓ Deel geen materiaal (ook geen fles water bvb.) 
✓ Gebruik aparte bekers/flesjes voor drank. 

  

 

✓ Zorg dat iedereen van de groep een mondmasker bij zich heeft.  
✓ De gids bepaalt of en waar/wanneer een mondmasker nodig is. 
✓ In binnenruimtes is het mondmasker sowieso verplicht. 

  

 

✓ Was na de gidsbeurt je handen thuis voldoende met zeep. 
✓ Tussendoor kan je handgel gebruiken. Zorg dat je dit bij je hebt. 

  

 

✓ We gidsen zoveel mogelijk in open lucht.  
✓ In geval er ergens binnen gegaan wordt, volg je de geldende regels 

van de locatie. 
 

 

Als je twijfelt of je de corona-maatregelen zou overtreden, neem contact op met 

• de dienst noodplanning 053 64 00 45 noodplanning@affligem.be 

• de wijkpolitie 053 64 00 65 pz.tarl.wijk.affligem@police.belgium.eu  

• de covid infolijn 0800 14 689  


