
Beste ouders,  
 
Willen we snel terug samen kunnen spelen en plezier maken, dan is het belangrijk de 
quarantaineregels nu correct na te leven. Is iemand in je gezin positief getest of heeft een gezinslid 
een hoog risicocontact gehad? Laat je zoon of dochter niet deelnemen aan een activiteit zolang het 
risico op besmetting bestaat. Bescherm jezelf en de anderen. Breng zeker de school op de hoogte 
wanneer je dit vermoeden hebt.  
 
Ook voor buitenschoolse activiteiten gelden momenteel andere regels: 
 
 
Voor alle georganiseerde sport-, jeugd- en cultuuractiviteiten gelden deze regels: 

Voor kinderen tot 13 jaar: 

 Kies 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Je kan dus niet én naar de balletles én naar de 
muziekles én naar de jeugdbeweging. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt 
en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19. 

 Deze activiteit kan binnen of buiten doorgaan. Bij voorkeur buiten. 

 Deze activiteit, binnen of buiten, kan in een bubbel van maximum 10 deelnemers. 
Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. 

 Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) 
zijn niet toegestaan. 

 
 
Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002): 
 

 Kies 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Je kan dus niet én naar de voetbaltraining én naar 
de jeugdbeweging. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je 
het risico op verspreiding van COVID-19. 

 Die activiteit kan je enkel buiten beoefenen. 

 In een bubbel van maximum 10 deelnemers. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in 
dat maximum van 10 personen. 

 Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) 
zijn niet toegestaan. 
 

Voor alle niet-georganiseerde vrijetijdsactiviteiten, blijven de algemene regels gelden: 
 
-niet meer dan 4 personen buiten, kinderen jonger dan 12 niet meegerekend 
-binnen maximaal 1 knuffelcontact. 
-indoor sporten is niet toegestaan. 
 
 
Alle informatie over corona vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/. 
 
He je specifieke vragen over vrije tijd in onze gemeente, neem dan contact op met de dienst Vrije tijd 
op 02 254 12 01 of via vrijetijd@machelen.be.  
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