
-GEEN Zomerterras 
 

Wel  Zomercafé 2020 
 

zondag 12 juli zaterdag 1 augustus zaterdag 22 augustus 

 

Beste vrienden, KWB-leden we gaan dit jaar terug naar het begin van ons zomerterras, de 
eerste jaren deden we ook alleen café, we noemen het zomercafé 2020 
 
Onze gezellige etentjes tijdens de zomer gaan we vervangen door een gezellig café, in open 
lucht, op de koer van het Gildehuis. Met voldoende afstand, ieder in zijn bubbel, ieder met 
zijn vrienden, met inachtneming van de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad gaan 
we proberen enkele gezellige namiddagen door te brengen aan ons lokaal 
 
We zullen de tafels op de koer ver genoeg van elkaar zetten, je wordt bediend aan de tafels 
(dus niemand gaat zelf drank halen in ons lokaal,), de garçons zullen mondmaskers dragen, 
geen dranklijsten op de tafel, maar jullie weten wel wat er getapt wordt, en er kan ook een 
stukje taart met koffie besteld worden. Contactloos betalen kan met Payconiq by bancontact. 
Dit is een app die je op de smartphone kan installeren waarmee je kan betalen. Uiteraard kan 
cash betalen ook altijd. Zoals je hierop de foto ziet, (foto van vorig jaar), de tafels zullen verder 
uit elkaar staan. Wie wil kan een spelletje petanque spelen, ieder brengt zijn eigen 
petanqueballen mee, hou wel rekening met de afstand. 
 
Praktisch: Op de datums die reeds in jullie agenda staan en die voorzien waren voor het 
zomerterras doen we dus een gezellig café. 
We starten op zondag 12 juli , daarna zaterdag 1 augustus om te eindigen op zaterdag 22 

augustus, telkens starten 
we om 15.00 uur. Deze 
activiteiten gaan enkel door 
als het niet regent. Mocht 
het regenen hebben we 
geen alternatief, in ons 
lokaal kunnen we amper 12 
personen zetten als we de 
richtlijnen van de Covid-19 
toepassen. 
 

 
 

Ter Info! 

 
Onze viering 75 jaar KWB Putte Ertbrand wordt niet 
afgelast maar wel uitgesteld tot volgend jaar, We 
hadden daar reeds vele vergaderingen voor 
gedaan, en waren bijna rond,  maar uitstel is geen 
afstel. Volgend jaar vieren we 75 jaar + 1 jaar KWB 
Putte Ertbrand  


