
 
7 mei 2021 

 
Beste lezer, beste bestuurder of lid van een feestcomité 
 
Op dit moment evolueren de coronacijfers op een gunstige, hoopvolle manier. Dit betekent dan ook 
dat er stapsgewijs versoepelingen mogelijk zijn. Via deze Flash van het Humanistisch Verbond willen 
we je op de hoogte houden van deze veranderingen en wat dit concreet betekent voor jouw lentefeest 
en/of feest vrijzinnige jeugd en ook voor de andere activiteiten. 
 

 
 
 
Sinds 26 april, na de ‘paaspauze’ 
Enkele versoepelingen zijn al ingegaan: 

• Buiten afspreken mag terug met tien mensen in plaats van met vier. 
• De niet-medische contactberoepen, onder meer de kappers, mogen weer openen. 
• Winkelen zonder afspraak is weer mogelijk, wel mogen maar twee personen uit hetzelfde 

huishouden samen gaan shoppen. 
 
 
Vanaf zaterdag 8 mei  
Evenementen 
Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en 
handelsbeurzen. 
 
In de maand mei zijn buitenactiviteiten tot 50 personen toegelaten. Ook zullen indoor een reeks 
testevenementen worden georganiseerd. 
 
In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale 
zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 
200 personen.  
 
Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste 
sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten. 



 
Buitenactiviteiten 
Het Overlegcomité herbevestigt dat vanaf 8 mei activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub 
of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk worden en dit voor alle leeftijden, maar 
zonder publiek/toeschouwers en zonder overnachting. 
 
Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 
personen. Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf 
juni. 
 
Buitenplan voor de niet confessionele vieringen en erediensten 
De dienst moet buiten georganiseerd worden op plaatsen die daartoe bestemd zijn. 
Er mogen maximaal 50 personen tegelijk aanwezig zijn bij de uitoefening van de eredienst en van de 
niet-confessionele morele dienstverlening en bij activiteiten binnen een filosofisch-
levensbeschouwelijke vereniging. Kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
de bedienaar van de eredienst of de vrijzinnig humanistisch consulent worden niet meegeteld.  
Rituelen of symbolische handelingen waarbij voorwerpen worden doorgegeven of door meerdere 
personen moeten worden aangeraakt worden niet toegelaten. 
 
Jeugdactiviteiten 
Georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) mogen buiten met maximaal 25 
personen. Voor kinderen tot en met twaalf jaar kunnen activiteiten binnen met maximaal tien 
deelnemers. 
 
Zomerkampen 
Het Overlegcomité heeft het licht op groen gezet voor de organisatie van de zomerkampen. Vanaf 25 
juni zullen kampen met groepen van 50 kinderen en jongeren toegelaten zijn, exclusief begeleiders. 
Daarbij zijn ook overnachtingen mogelijk. 
 
Er is ook afgesproken dat een kamp- of weekbubbel uit verschillende bubbels tegelijk kan bestaan. 
Binnen de bubbels moeten er geen mondmaskers worden gedragen en kan er vrij gespeeld worden.  
 
Vanaf de leeftijd van 13 jaar wordt wel aangeraden intens fysiek contact te vermijden tijdens de 
activiteiten. Binnenactiviteiten zijn toegelaten, maar er wordt toch aangeraden zo veel mogelijk buiten 
te organiseren. Als er toch activiteiten binnen worden georganiseerd, dan wordt gevraagd om de 
ruimtes voldoende te verluchten. 
 
 



 
 
 
Terrassen 
Vanaf acht mei mogen cafés en restaurants hun terrassen van 8 tot 22 uur opendoen. 

• Gasten mogen maximaal met vier personen aan één tafel zitten. Dat moeten geen 
knuffelcontacten zijn. Grotere huishoudens mogen wel samen aan één tafel plaatsnemen. 

• Enkel zitplaatsen en bediening aan tafel. 
• Minstens 1,5 meter afstand met gezelschappen van andere tafels. 
• Een mondmasker is verplicht voor het personeel en voor klanten wanneer ze niet aan een tafel 

zitten. 
• Het geluidsniveau mag maximaal 80 decibel zijn. 

 
Avondklok 
De avondklok tussen middernacht en 5 uur ’s morgens wordt op acht mei vervangen door een 
samenscholingsverbod op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan 3 personen, 
kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Leden van eenzelfde huishouden mogen zich wel samen 
verplaatsen. 
 
Wat met de zomermaanden? 
Op 11 mei buigt het Overlegcomité zich opnieuw over de exitstrategie. Dan moet er meer duidelijkheid 
komen over wat er in juli en augustus mogelijk is. 
 
Voor de meest recente en accurate informatie: 

- https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
- https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels 
- Kijk ook na bij je stad, gemeente en/of school voor specifieke en aanvullende regels/richtlijnen. 

 
 
 

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels


 
 
Feest in je kot 2021 – de huiskamerfuif (30/04) 
Het was een geweldig feestje! 
 
Met duizenden hebben jullie meegevolgd via de livestream en honderden hebben zich gewaagd aan 
tal van danspasjes via de zoom. De plechtige momenten waren mooi en ontroerend, de DJ (DJ Sempels) 
knettergek en supertof. 
 
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de deelname en enthousiaste reacties. 
 
We gingen, na een verlenging van het feestje, uit met een knal of toch een stroomonderbreking, maar 
dat heeft de pret niet kunnen bederven. 
 
Ook een dikke merci aan al de medewerkers en vrijwilligers, aan al de organisaties die dit online 
evenement mogelijk hebben gemaakt. 
 
Fijne momenten om terug te zien en daar maken we ook werk van. Met het groeibos gaan we eveneens 
verder aan de slag en we hopen jullie in het najaar mee te kunnen nemen naar het resultaat.  
 
Je vindt alle nodige en nuttige informatie terug via www.feestinjekot.be  
 
 
Hoopvolle en dorstige groetjes 
 
Het team van het Humanistisch Verbond en de collega’s van deMens.nu en HuJo. 
 
 
 

 
 
 

http://www.feestinjekot.be/

