
Maatregelen jeugdwerk februari – ? 
 
Beste ouders en leden,  
 
Zoals beloofd kan u hieronder concretere info terugvinden over hoe wij onze werking verderzetten met 
de nieuwe maatregelen. De onderstaande extra maatregelen zullen zeker gelden tot en met 1 maart. 
Hierna evalueren we de werking en voegen we eventueel kleine aanpassingen toe.  
 
 
ALGEMEEN 
 
De bubbels mogen uit max. 10 leden bestaan. Daarom zal iedere leidingsploeg vooraf aanwezigheden 
opnemen. Zo kunnen zij beter inschatten in hoeveel groepen ze zich moeten verdelen en eventuele 
versterking zoeken. 
 
De afdelingen worden iedere zondag in groepjes van max. 10 verdeeld. Deze groepjes spelen op hetzelfde 
plein, maar houden steeds voldoende afstand.  
 
Als je naar het toilet gaat, ontsmet je eerst je handen. Nadien was je je handen grondig met zeep. Aan de 
toiletten op de chiro zelf zal steeds een papier hangen met de afdeling op. De toiletten worden voor de 
zondag gepoetst, alsook tijdens het vieruurtje en na de chirozondag. 
 
De handen van zowel de leden als de leiding zullen regelmatig ontsmet worden. De leiding draagt ten 
aller tijden een mondmasker. Tijdens het vieruurtje houden ze voldoende afstand van elkaar en de leden.  
 
 
RIBBELS – SPEELCLUB – RAKWI’S 
 
De ribbels worden iedere zondag aan de poort van de jongenschiro verwacht (Meulentiende 8). Zij 
gebruiken de jongens-chiro als speelterrein en gaan naar het toilet in het leidingskot. Ze kunnen dus geen 
andere afdelingen kruisen. Wanneer het heel koud is, kunnen de groepjes apart opwarmen in hun eigen 
lokaal. De leiding let er op dat de leden bij de verplaatsing steeds voldoende afstand bewaren van de rest. 
 
De speelclubs worden iedere zondag verwacht aan de kleine poort van het groenige plein. 
(Meulentiende). Hun speelterein is het groenige plein. Zij gaan naar het linkse toilet in de chirolokalen. De 
leiding let er op dat ze steeds voldoende afstand bewaren met de andere leden wanneer ze naar het toilet 
gaan. Ook de speelclubs kunnen zich gaan opwarmen in hun eigen lokaal. 
 
De rakwi’s worden iedere zondag verwacht aan de grote poort van het groenige plein. Ze gebruiken de 
hof van de pastoor als speelterrein. Naar het toilet gaan, doen de rakwi’s in het rechtse toilet van de 
chirolokalen. Ook zij dienen ten aller tijden voldoende afstand te bewaren van de andere leden.  
 
 
TITO’S – KETI’S – ASPI’S 
 
De tito’s ketis & aspi’s worden iedere zondag verwacht aan het SPT. Zij dienen altijd een mondmasker te 
dragen. Ze houden afstand van elkaar en de leiding. Ook hier zijn de groepjes niet groter dan 10 leden. Ze 
spreken onderling af hoe ze het terrein verdelen.  
 
De tito’s gaan naar het toilet in de c-blok. De keti’s en aspi’s gaan naar het toilet onder het afdak. Zij 
spreken onderling af welke wc’s ze gebruiken. 
 


