TIPS OM SAMEN OP EEN
VEILIGE MANIER BUITENT TE KOMEN

Grote groepsactiviteiten zijn helaas nog niet voor meteen. Maar gelukkig
kunnen we wel nog buiten komen! Ook al is de groep klein, elkaar (even) zien
kan altijd deugd doen.

CORONA: BELANGRIJK !!!
Kijk goed naar de regelgeving die op het moment geldt: met hoeveel mensen
mag je samenkomen? In deze voorbeelden gaan we uit van 4 personen.
Buiten mag je met maximum 4 personen zijn. Je moet 1,5 meter afstand houden.
Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
Draag altijd je mondmasker en probeer altijd de afstand van minimum 1.5
meter te bewaren! Raak niet dezelfde voorwerpen aan, indien dit nodig is:
ontsmet dan altijd eerst je handen.

WANDELEN
Je kan altijd samen gaan wandelen. Heb je inspiratie nodig om de wandeling
wat interactiever te maken of heb je nood aan een wandeling die toegankelijk
is voor mensen in een rolstoel? Bekijk dan zeker de KVG wandeltips.
STOEP / DEURBEZOEK
Bel eens aan sla een kort praatje! (eventueel terwijl je een kleine attenties
rondbrengt) Verdeel bijvoorbeeld alle leden onder alle vrijwilligers.
Ga je met 5 vrijwilligers elk bij 5 man langs, dan heb je al 25 man bereikt.
Laat je niet verleiden om toch binnen te gaan, maak duidelijk dat dit
jammer genoeg niet mag/kan.

MINI PICKNICK
Heb je er nood aan om elkaar wat langer te zien? Is een wandeling niet echt
een goede oplossing? Je kan buiten afspreken, op een plek waar niet te veel
volk is en waar je voldoende afstand van elkaar kan bewaren (bv. In een park,
op een grasplein,…).
Iedereen neemt zelf een eigen snackje en drankje mee zoals een thermos
warme thee of chocomelk en heerlijke koekjes.

NOG ENKELE LEUKE IDEETJES
Mini toernooi: Kubb, petanque,...
Kampvuur (best niet in het stadspark) 😉
Stoeptekeningen maken aan iemands huis
Blotevoetenpad
Rechtendoortocht
Steek een attentie in iemand zijn brievenbus
Doe samen sport activiteit buiten

