Persbericht
Zomerwerking sport – en jeugdkampen in Diest
DIEST – Binnenkort start de zomervakantie, het speelplezier voor de kinderen staat
dan voorop. Om de opvang en activiteiten deze zomer zo veilig en vlot mogelijk te
laten verlopen, staken onze stadsdiensten de koppen samen. We gaan voor een
eenduidige aanpak en baseren ons op de richtlijnen van het Agentschap Opgroeien,
VDS, ISB en Bataljong.
Maatregelen rond corona
Deelnemen aan Knuffel – of Grabbelpasactiviteiten, met je vrienden op sportkamp,
spelen in de buitenschoolse opvang of een dag ravotten op Dassenaarde. Het wordt
voor je kind vast en zeker een fijne zomervakantie, waarin het ongedwongen en met
een gerust hart kan spelen. Het zal er deze zomer er een tikkeltje anders uitzien dan
we gewend zijn, maar dat staat het speelplezier niet in de weg.
Zomerkampen tijdens corona
Waar nodig wijzigen we het aanbod of zal er een alternatief worden voorzien. De
maatregelen omtrent Covid-19 leven we ten volle na. Indien de activiteiten door
Covid-19 geannuleerd worden, garandeert de stad een integrale en vlotte
terugbetaling van alle reeds betaalde activiteiten.
Een overzicht van de maatregelen:






Alle begeleiders zullen een mondmasker dragen wanneer ze in contact komen
met volwassenen. Bij de kinderen doen ze dat niet.
De begeleiders en de kinderen wassen regelmatig grondig hun handen.
Het speelgoed en de lokalen worden regelmatig gereinigd.
We vormen wekelijks contactbubbels van maximum 50 dezelfde personen
(kinderen en begeleiders). Die contactbubbel blijft de hele week dezelfde.
Er wordt per week gekozen om ofwel naar de buitenschoolse kinderopvang,
naar Het Kevertje, op sportkamp, Grabbelpas of Speelplein Dassenaarde te
gaan. Meerdere activiteiten van verschillende bubbels mixen mag dus niet.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de ouders.

Schepen voor jeugd, Rick Brans: “Veel vakanties zijn noodgedwongen geannuleerd en
andere zomerplannen zijn nog onzeker. Daarom is het in deze corona-tijden zeer
belangrijk om een goed gevulde zomer te voorzien voor onze jongeren. We bieden
opnieuw een gevarieerd zomerprogramma aan, vol met sportieve en creatieve
activiteiten.”
Heb je interesse?
We raden je aan om jezelf tijdig in te schrijven voor de activiteiten, aangezien deze
snel volzet kunnen zijn. Bijvoorbeeld: van de 42 sportkampen, zijn er al 9 volzet. Wil
jij je sportief komen uitleven? Dan kan je nog komen omnisporten, streetsurfen,
tafeltennissen, dansen, voetballen, op taekwondokamp of op trampoline en
tumblingkamp. We hebben ook nog plaats voor het kamp legotechniek en voor het
taalkamp. Voor elk wat wils dus! Je kan het aanbod bekijken en je inschrijven via de
volgende link: https://reservaties.diest.be/
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