
Door de Corona-maatregelen zal het afzetten en ophalen van jullie kinderen en de werking 
anders verlopen. Onderstaande maatregelen zijn van kracht voor komende zondag 18 
oktober 2020. Iedereen neemt zijn eigen drinkbus mee!  
 
Per zondag wordt de nodige informatie doorgestuurd aangeziene deze kan wijzingen van 
week tot week. We bevinden ons momenteel in code oranje (matig risico) voor het 
jeugdwerk, voor – 12 jarigen veranderd er niets. Bij +12 jarigen veranderen het aantal 
maximum (20) personen bij binnenactiviteit en mondmaskerverplichting.  
 
Wie ziek is of symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk 
ademen – blijft verplicht thuis. 
 
Iedereen heeft Chiro tussen 14u en 17u (met uitzondering Ribbels van 10u-14u)! We maken 
zoals op kamp bubbels van maximum 50 personen. Activiteiten (+12) binnen zullen 
plaatsvinden met maximum 20 personen.  
dit wil zeggen:  
- Bubbel 1: Ribbels ( Brengen en ophalen aan de grote poort op het Chirodomeinvan 10u tot 
14u) 
- Bubbel 2: Speelclub (Brengen en ophalen aan de Krankhoeve)  
- Bubbel 3: Kwiks/Rakwi’s (Brengen en ophalen aan het Kranske)  
- Bubbel 4: Tito’s  (Brengen en ophalen aan de kleine poort op het Chirodomein) 
- Bubbel 5: Keti’s (Brengen en ophalen aan de grote poort op het Chirodomein aan de linkse 
kant) 
- Bubbel 6: Asti’s/Aspi’s (Brengen en ophalen aan de grote poort op het Chirodomein aan de 
rechtse kant)  
 
De leden gaan meteen naar hun eigen bubbel, zodat de bubbels zich niet kunnen mengen. 
Ook de fietsen zullen apart per bubbel gestald worden.  

 
Bij aankomst en tijdens de spelactiviteit worden de hygienemaatregelen nageleefd. Er 
wordt ook apart sanitair voorzien per bubbel. Daarnaast noteren we elke zondag de 
aanwezigheden zodat mogelijke contact tracing vlotter kan verlopen.  
 
Bij aankomst, vertrek en gedurende de hele zondagnamiddag activiteit zullen de +12-
jarigen een mondmasker moeten dragen. Daarnaast houden we nog meer rekening met 
het soort activiteiten dat we organiseren. We vermijden te fysiek en intens contact 
 
 
Indien er nog wijzingen zijn ivm maatregelen brengen we jullie zo snel mogelijk op de 
hoogte.  
 
Tot zondag!  
 
 
 


