
29 juli 2020 - Binnengekomen bericht vanuit Brussel ...! 

Kan onze cafetaria of sociaal restaurant open? Aanpassingen sinds 29 juli 2020 (rood)

Verenigingen met een cafetaria of sociaal restaurant mogen dit vanaf 15 juni terug 
openstellen. Men dient hierbij de richtlijnen van de horecasector in acht te nemen: 
* Er kunnen maximaal 10 personen aan een tafel. Het gezelschap dat 
samen aan een tafel kan zitten, bestaat uit de leden van eenzelfde 
huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) en maximaal 5 
andere personen (exclusief kinderen jonger dan 12 jaar).

Tussen tafels moet 1,5 meter plaats worden voorzien. 
Iedereen blijft aan de eigen tafel zitten en verplaatst zich enkel naar en van zijn/haar tafel en 
de toiletten. 
Het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof is verplicht vanaf de leeftijd van 
12 jaar behalve wanneer u aan tafel zit. Wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische 
redenen, mag u een gelaatsscherm gebruiken.
De hygiënerichtlijnen worden duidelijk geafficheerd.
Wie opdient, draagt een mondmasker. Uiteraard is ook handhygiëne cruciaal.
Drink- en eetgerei worden in de vaatwasmachine gereinigd of met afwasmiddel 
afgewassen.
Tafels en stoelen worden na elk gebruik ontsmet.
Na de openingsuren wordt de ruimte verlucht.
In de keuken bewaakt men de veiligheidsnormen op vlak van afstand en hygiëne. Men 
bepaalt dus hoeveel personen zich in de keuken mogen bevinden en men draagt een 
mondmasker.
Men zorgt ook voor de nodige afspraken rond het gebruik van materiaal: iedereen gebruikt 
persoonlijk materiaal en wast (indien mogelijk) zelf af of men deponeert het materiaal in een 
afwasmachine of wasbak met water en zeep. Materiaal wordt niet doorgegeven aan elkaar.

Behalve * is er niets veranderd, PWO had zijn heropstart ‘8 juni’ voldoende voorbereid, alle 
opgenoemde punten in deze tekst werden nageleefd! PWO voldoet aan alle normen en kon 
met een gerust hart en gezondverstand zijn activiteiten hervatten!  Jammer genoeg is het 
COVID-19 virus terug van (bijna) weggeweest. Wat het Sociaal restaurant betreft kan het 
PWO niet garanderen dat iedere aanwezige ( sinds 8 juni ong 35 tal personen) voldoende 
afstand krijgt zoals voorgeschreven… Om die reden is het PWO genoodzaakt het sociaal 
restaurant voorlopig te sluiten en geen onnodige risico’s te nemen!  Hopende op begrip van 
jullie, dank bijvoorbaat en graag tot gauw. Na het verlof nodigen wij je graag uit voor een 
stand van zaken. Max 15 personen,wil je er graag bijzijn? Schrijf je nu reeds in, datum zal 
later meegedeeld worden Info@pwo-wetteren.be

Wat andere sociale eetgelegenheden betreft, beslissen zij elk voor zichzelf … 
Draag zorg voor jezelf en je naasten <3 
Wetteren voert vanaf woensdag 29 juli 2020 een mondmaskerplicht in, in de hele bebouwde 
kom. Op alle publiek toegankelijke plaatsen (straten, parkjes, pleinen, publieke gebouwen…) 
moet iedereen ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen. Dat geldt ook in de directe 
omgeving van winkels en hun parkings en op het recyclagepark. Bovendien is iedereen 
verplicht om op Wetters grondgebied een mondmasker bij te hebben. 
Wie moet geen masker dragen: al wie zich verplaatst met een gemotoriseerd voertuig, met 
de fiets of step. Al wie loopt of jogt, en wie zware fysieke inspanningen doet tijdens 
werkzaamheden. Ook personen onder de 12 jaar of mensen die een medisch attest kunnen 
voorleggen (die laatste dragen dan een faceshield). Graag delen!


