
Beste Fortunezen, 

als je geïnteresseerd bent in een gezellig weekend met andere Fortunezen lees 
dan verder. 

We zijn de organisatie van het weekend Dinant weer begonnen! 
 

Ten behoeve van de degenen die per fiets naar Dinant willen gaan het 
volgende: 
 
Ik heb vandaag contact gehad met Toine van Erp. Zijn idee is om a.s. maandag na de training even 
te brainstormen over die fietstocht. 
Mochten er a.s. maandag te weinig komen, dat is het zijn idee om dat maandag over een week te 
doen. 
Kun je a.s. maandag niet maar wil je wel meefietsen laat dat dan even weten, zodat we een 
indicatie van de grootte van de groep krijgen. 
 
Bovengenoemde tekst neem ik ook op in een nieuwsbrief die ik vandaag ga versturen. Hiermee 
bereiken we ook leden die graag mee willen fietsen, maar nog niet in de Dinant app zitten. 
 
Lees daarom ook de nieuwsbrief want daar staat ook informatie in over de deelname aan de 
Descente de la Lesse. Ook op de website komt informatie én een inschrijfformulier. 
 

Deelname aan de 40e editie van de Descente de la Lesse: 

Fortuna organiseert al vele jaren een loopweekend naar Dinant in België. De afstanden die je kunt 
lopen zijn 12 of 21 km. Voor de jeugd t/m 12 jaar is er een gratis wedstrijd. Een flink aantal jaren 
geleden hebben we aan dit weekend ook een fietstocht gekoppeld van 2 dagen (vertrek vrijdag, 
aankomst zaterdag). 
Dit jaar is de wedstrijd (de 40e editie) op zondag 29 augustus. De fietsers vertrekken  op vrijdag 27 
augustus, overnachten onderweg en komen op zaterdag aan. De lopers gaan op vrijdagmiddag (aan 
te bevelen) of zaterdagmorgen. Voor degenen die al op, de vrijdag avond zijn gekomen wordt er op 
zaterdag een activiteit georganiseerd. 

Voor de informatiefolder over dit gezellige (teambuildings)weekend klik dan hier 

Onder aan die folder kunt u doorklikken naar het inschrijfformulier. Daar vindt u ook de kosten van 
dit weekend. 

Let op: dit weekend vindt plaats een week na Rooi kermis en de zomervakantie eindigt op 5 
september 

Gegroet, 

Organisatie weekend Dinant 

Geplande versoepelingen België 

Stap 2. Vanaf 1 juli 2021 

Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties 
merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg. 

 Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen. 

 Geen beperkingen meer bij het winkelen. 

 Niet-professioneel sporten zonder beperkingen. 

https://www.fortuna67.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=5752:dinant-2019&catid=199:uitwedstrijden


 Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen 
doorgaan:  

o Binnen: tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met 
mondmasker en op een veilige afstand van elkaar. 

o Buiten: tot 2.500 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar. 

 Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 100 personen en met overnachting. 
Pre-testing ten zeerste aanbevolen. 

 Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten. 

 Feesten en recepties tot 100 personen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de 
horeca. 

Stap 3. Vanaf 30 juli 2021 

Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties 
merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg 

 Evenementen (bvb. culturele, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:  
o Binnen: tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), met mondmasker 

en op veilige afstand van elkaar. 
o Buiten: tot 5.000 personen. Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen buiten 

toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-
test. 

 Handelsbeurzen toegelaten, volgens regels andere bedrijven die goederen en diensten 
leveren. 

 Feesten en recepties tot 250 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de 
horeca. 

 Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 200 personen en met overnachting. 
Pre-testing ten zeerste aanbevolen. 

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels 
vastleggen. 

 


