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CHIRO HEMO OPSTAL
Beste leden en ouders,
We mogen op kamp! Het zal er iets anders uit zien dan normaal, maar dat zal de pret niet drukken. We
volgen de richtlijnen van Chiro nationaal (https://chiro.be/corona) en de Ambrassade
(https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer) die ons ook helpen om de nodige voorzorgsmaatregelen (zie
bijlage) te treffen. Denk dan maar aan de bubbels van maximaal 50 personen of het bijhouden van
contactlogboeken.
Een andere maatregel die uitgebreid in het nieuws aan bod kwam is de buitenlandse kilometerbeperking
(150km). Daardoor kunnen de oudste groepen dit jaar NIET naar Oostenrijk gaan. Maar, niet getreurd, de
kampplaats van de jongste groep valt wel binnen het toegelaten buitenlands kampgebied. En nog beter: we
zijn er in geslaagd om de huurperiode van het kampterrein in Erloy te verlengen waardoor de oudste groepen
WEL naar Frankrijk kunnen gaan.
Dit wil zeggen dat onze kampperiode er dit jaar als volgt uitziet:
De 3 jongste groepen van de jongens en de meisjes gaan van op kamp naar Erloy (FR) van 20 - 27 juli.
De 3 oudste groepen van de jongens en de meisjes gaan van op kamp naar Erloy (FR) van 29 - 6 augustus.
De jongste en de oudste groepen gaan dus nog steeds afzonderlijk op kamp omwille van de sterke
aanbeveling om +12 en -12-jarigen te scheiden. 28 juli gebruiken we om de tenten en lokalen te verluchten
en de kampplaats te reinigen.
Binnenkort krijgen de 3 oudste groepen van de jongens en de meisjes instructies om zich in te schrijven voor
het kamp naar Erloy (FR). Let wel op, iedereen die wil meegaan, moet dit doen! Dat je ingeschreven was voor
het kamp naar Oostenrijk wil niet zeggen dat je automatisch ingeschreven bent voor het kamp naar Frankrijk.
Wat nu met het financiële? Dankzij een overbruggingskrediet van VZW Parochiale Werken krijgt binnenkort
iedereen zijn geld van het Jeka-kamp teruggestort. Voor het nieuwe kamp naar Frankrijk vragen we om
opnieuw kampgeld te betalen, maar meer info hierover volgt later.
Tot slot nog wat reclame maken voor onze Spaghettizwier. Die zal er dit jaar ook anders uitzien. Het wordt
een afhaaleditie! Hou de komende weken onze website en Facebook in de gaten zodat je zeker je spaghetti
kan bestellen.
Heb je nog vragen? Behoor je tot een risicogroep? Wil je je inschrijving annuleren? Of wil je gewoon je leiders
en leidsters nog eens horen? Aarzel niet om ons te contacteren.
Veel chirogroeten en blijf gezond!
Maarten Van der Jeugt
VB - Chro Hemo Opstal

JEUGDWERKZOMER

WAT M O E T E E N K I N D O F J O N G E R E
W E T E N WA N N E E R D I E N A A R E E N
J E U G D A C T I V I T E I T G A AT I N D E Z O M E R ?
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Met jeugdactiviteit bedoelen we georganiseerde activiteit van een
jeugdorganisatie zoals een kamp, vakantiekamp, speelplein, jeugdhuis,…
Hier vatten we de jeugdwerkregels even samen voor begeleiding en ouders.
M AG I K GA A N ?
je ziek bent
(min 5 dagen
terugtellen)

Je mag meegaan
of meedoen tenzij:

je tot een risicogroep
hoort en je ouders
of dokter geen
toestemming geven

WAT I S E R A N D E RS D E Z E ZO M E R?

Je kiest best voor 1 soort activiteit per week.

Kampen en activiteiten worden
opgedeeld in bubbels van 50 personen.

Bijvoorbeeld een week kamp met de jeugdbeweging.
Een andere week speelpleinwerking en nog een andere
week een sportkamp. Hoe meer je wisselt, hoe meer kans
dat het virus zich kan verspreiden.

Binnen deze bubbels kunnen jullie samen eten,
spelen, slapen…

50

Geen contact tussen bubbels
en met externen.
Met mensen uit andere bubbels en buiten je activiteiten,
moet je anderhalve meter afstand houden. Ouders komen
dus ook niet op bezoekdag of naar een showmoment.

IS H E T W E L V E I L I G?

De begeleiding zorgt er voor dat alles en
iedereen proper blijft. Je zal zelf moeten
letten op handjes wassen, hoesten/niezen
in je elleboog.
De begeleiding poetst en verlucht tenten
en gebouwen extra veel dit jaar.

Er zijn meer rustmomenten zodat je minder
gemakkelijk ziek wordt.
Op zoek naar informatie op maat van jongeren?

WWW.WATWAT.BE/ZOMER2020
De uitgebreide jeugdwerkregels kan je vinden op:

WWW.AMBRASSADE.BE/JEUGDWERKZOMER

