
Donderdag 5 november: Parkbegraafplaats Schoonselhof 

Programma:  
 
13.20 - 13.30u: afspraak aan de ingang, bij een warm drankje 
13.30 - 15.30u: bezoek met gids aan de parkbegraafplaats 
 
Adres:  

(40 meter van de ) hoek Krijgsbaan en Sint Bernardsesteenweg ( Hoboken) 

Bereikbaarheid:  
 
Openbaar vervoer: 
tram 10 – halte P+R Schoonselhof is tegenover de ingang – frequentie 10 minuten 
Tram 10 geeft aansluiting op station Antwerpen Zuid (reistijd ca. 15min) en station Antwerpen 
Centraal. (reistijd ca. 25min) 

Tram 10: Wijnegem –  Astrid Metro ( bij Centraal Station) – Antwerpen Zuid perron 4 (200m van 
NMBS Antwerpen Zuid) - P+R Schoonselhof        

Meer info op   www.delijn.be en  www.belgiantrain.be     

Auto: 

Ruime parkeergelegenheid aan de ingang Schoonselhof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID 19-maatregelen en algemene aanbevelingen 

Update 10 juli 2020 – zie pagina 2 

     

Indien je onverwachts verhinderd bent, of je denkt te laat te komen, geef dan een seintje op het 
mobiele nummer van cultuurpauze.be: 0478 68 08 28. Wanneer je niet meteen gehoor krijgt, 
spreek dan zeker een berichtje in.   
 
 

 

 

http://www.delijn.be/
http://www.belgiantrain.be/


 

COVID 19-maatregelen en algemene aanbevelingen 

Update 10 juli 2020 – onder voorbehoud van wijzigingen 

 

Bij een activiteit van cultuurpauze nemen we samen onze verantwoordelijkheid en respecteren 

volgende basisregels: 

• Deelnemers zijn welkom als ze geen symptomen als verkoudheid, neusloop, niezen, 

keelpijn, hoest of koorts vertonen. Deelnemers die samenleven met mensen met COVID-19 

symptomen, worden gevraagd om thuis te blijven. 

• We schudden geen handen bij het begroeten.  

• Iedereen past zorgvuldig handhygiene toe. 

• Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen en hoesten en gooi deze meteen weg; Bij gebrek 

aan een zakdoek, nies of hoest je in de elleboog. 

• Elke deelnemer zorgt voor een eigen mondmasker, en draagt dit waar het door de gids 

als noodzakelijk wordt aangegeven. 

• Cultuurpauze zorgt voor ontsmettende handgel (en enkele reserve wegwerpmaskers) 

 

Bij een gegidst bezoek in een gebouw ( musea, monument, ..) respecteert cultuurpauze de 

veiligheidsvoorschriften die ter plaatse gelden. Bepaalde aspecten van een gidsactiviteit zijn 

misschien niet mogelijk ( zeer kleine ruimtes, voorwerpen aanraken, proevertjes, …) en zullen op 

een alternatieve manier aan bod komen. 

In musea is een mondmasker verplicht; in de buitenruimte is een mondmasker aanbevolen 

indien de afstand van 1,5 m niet kan gegarandeerd worden tussen jouw bubbel en die van 

anderen.  

De gids zorgt samen met de groepsverantwoordelijke van cultuurpauze voor handhaving van deze 

richtlijnen door de deelnemers. 

Als cultuurpauze een drankje aanbiedt, zal dit steeds op vooraf gereserveerde plaatsen zijn. In 

deze horeca-locaties gelden de algemeen geldende Covid 19- richtlijnen voor horeca.  

De contactgegevens van de deelnemers ( naam en telefoon zoals doorgegeven bij reservatie) 

worden gedurende 4 weken bewaard door cultuurpauze. Dit vereenvoudigt eventuele contact 

tracing indien nodig. 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 


