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Lezing Ann COPPENS
Gewijzigde locatie !
(met dank aan Focidia Ruiselede en het gemeentebestuur)
zaal - de sporthal

Sport en Spel
Tieltstraat 46A
8755 Ruiselede
(naar aanleiding van de gewijzigde maatregelen die door de directie van VIVES
Brugge noodzakelijker wijze genomen werden.)

IN ACHT TE NEMEN

Er werd een draaiboek uitgeschreven waaraan we ons strikt moeten
houden!
* vooraf ingeschreven zijn en betaald hebben
* je vertoont geen verdachte symptomen (loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest lichaams- temperatuur hoger dan 38° C)
* vanaf 12 jaar dragen van mondmasker gedurende gans de sessie
* afstand houden >=1,5m gedurende de volledige aanwezigheid
* men raakt zo weinig mogelijk voorwerpen van de zaal en onderdelen van het
gebouw aan
* een telefoon- of een GSM-nummer opgeven bij de ingang (we moeten een
nominatieve lijst bijhouden waarop een contactnummer moet vermeld zijn)!
Breng jouw eigen schrijfgerief mee.
Om lange wachttijden aan de deur te vermijden, wil jouw telefoon- of GSMnummer nu al opgeven aan marc.notredame49@gmail.com; met dank voor
wie dit nu al deed.

Controle betalingen
Nog een aantal personen zijn ingeschreven, doch hebben nog niet betaald.
Indien die personen zich aanbieden zullen ze aan de deur moeten wachten tot
iedereen plaats heeft genomen en kunnen dan na betaling van € 10,00 pp de
nog vrije plaatsen innemen.
Personen die voor meerdere personen betaald hebben moeten zo dringend
mogelijk mij de namen opgeven voor wie ze betaald hebben.
(marc.notredame49@gmail.com)
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u wvfd@telenet.be toe aan uw adresboek.
Realisatie: Marc Notredame

