VZW Werk van Don Bosco Hechtel
afdeling Vakantiewerking Imago

Hechtel, 11 juli 2022
Beste ouders,
Imago is er weer! Even een korte introductie voor wie ons nog niet kent:
Vakantiewerking Imago organiseert in juli en augustus avondactiviteiten voor alle jongeren van
13 tot 15 jaar. Dit op alle weekdagen behalve woensdag van 18u00 tot 21u30, in en rond het Don
Bosco college in Hechtel. Onze activiteiten zijn geen gewone spelletjes, maar grote, speciale en
unieke spelen waaraan onze monitoren enkele maanden gewerkt hebben. Deze activiteiten
worden uiteraard ook geanimeerd én veilig begeleid door een twintigtal gediplomeerde
monitoren.
Alles wat je organiseert kost geld. Ook Imago kan niet zonder geld bestaan en we vragen daarom
éénmalig 5 euro inschrijvingsgeld. Dit dient enkel voor de verzekering en de verzendingskosten en
moet betaald worden bij de eerste keer dat uw kind naar Imago komt. Voor het overige zijn alle
activiteiten volledig gratis, behalve de speciale activiteiten die u verder in deze brief terugvindt.
Imago-jongeren zijn goed verzekerd, maar op de openbare weg is die verzekering helaas slechts
geldig voor de veiligst mogelijke weg van en naar huis. We laten de jongeren pas om 18u00 in ons
lokaal binnen en proberen om 21u30 stipt te stoppen. Na 21u30 kunnen we uiteraard niet toezien
wat zij elders doen. Dat geldt ook voor eventueel rook- en drinkgedrag: op Imago is dat uiteraard
verboden. Aan onze (zeer democratische) bar verkopen we enkel frisdrank en versnaperingen.
Graag geven we u een kort overzicht van de speciale activiteiten die buiten de normale uren
en /of op verplaatsing doorgaan.
Op vrijdag 15 juli hebben we ons nachtspel in de Hechtelse bossen. We verwachten de jongeren
die dag van 21u30 tot 1u00.
Op dinsdag 19 juli trekt Imago – traditiegetrouw ondertussen – naar zee. Deze activiteit zal de
hele dag beslaan. De exacte uren worden nog gecommuniceerd op het plein, via de site
(www.ogami.be) en de Facebookpagina. Om het transport te bekostigen wordt een bedrag van 5
euro gevraagd.
Op dinsdag 26 juli gaat onze “Nacht van Imago” door en dit op onze vertrouwde stek. Van 20u00
tot 8u00 ‘s morgens organiseren we allerlei niet-alledaagse activiteiten. Om dit te kunnen
bekostigen vragen we 1 euro. In deze prijs is ook een maaltijd inbegrepen.
Op vrijdag 29 juli voorzien wij een stadsspel. De exacte uren en dergelijke worden nog
gecommuniceerd op het plein en de Facebookgroep. De juiste locatie blijft nog even geheim.

Ook dit jaar is er weer een tweedaagse. Deze zou starten op 1 augustus en zal doorgaan tot 2
augustus. We zullen overnachten in een tent, het is dus belangrijk dat de jongeren deze zelf
meenemen. Verdere info i.v.m. uren en spullen die ze moeten meenemen volgt later. Deze
activiteit zal 10 euro kosten dit voor eten, activiteiten etc.
Op vrijdag 5 augustus is het tijd voor onze jaarlijkse begeleide nachtwandeling. We voorzien onze
jongeren van fluorescerend materieel, stafkaarten en een drietal leiders (waaronder minstens één
meerderjarige) per groep. Op die manier moeten zij van een erg geheime droppingplaats naar een
nog geheimere aankomstplaats. Ook tijdens de tocht zijn er controleposten en zijn er
controleauto’s die een oogje in het zeil houden. Bij aankomst krijgen de jongeren een kleine
maaltijd. De jongeren blijven overnachten bij ons in de sporthal en ’s morgens voorzien wij ook
ontbijt. Voor slaapgerief en zaklampen moeten ze zelf zorgen. Voor dit hele spektakel (busvervoer
inclusief) vragen wij slechts 1 euro. Wij verwachten onze jongeren om 19u00 en lossen ze terug
om 9u30 de volgende dag.
Op dinsdag 9 augustus vindt onze 'Dream Out Loud' activiteit plaats. Deze activiteit wordt voor
iedereen een verrassing, ook voor ons! We vragen aan onze jongeren wat hun droom is en wij
gaan ons best doen om deze dromen werkelijkheid te maken. Daardoor zullen de juiste uren
meegedeeld worden via het plein en de Facebookpagina.
Op 12 augustus houden we tot slot onze afscheidsfuif. Dit is een gesloten fuif (enkel voor
Imagoleden) en gaat gewoon in ons lokaal door van 18u00 tot 21u30. Uiteraard is deze fuif
rook-, alcohol- en drugs-vrij.
Hieronder vindt u nogmaals de juiste data en uren van alle activiteiten die Imago organiseert. De
uren van de activiteiten aangeduid met een ‘*’ zullen later meegedeeld worden via het plein en
de Facebookpagina.
Week 1
Ma 11/07
Di 12/07
Do 14/07
Vrij 15/07
Week 2
Ma 18/07
Di 19/07
Do 21/07
Vrij 22/07
Week 3
Ma 25/07
Di 26/07
Do 28/07
Vrij 29/07

Startactiviteit 18u00 – 21u30
Activiteit 18u00 – 21u30
Activiteit 18u00 – 21u30
Nachtspel 21u30 – 01u00

Week 4
Ma 01/08
Di 02/08
Do 04/08
Vrij 05/08

Activiteit 18u00 – 21u30
Zeedag*
Activiteit 18u00 – 21u30
Activiteit 18u00 – 21u30

Week 5
Ma 08/08
Di 09/08
Do 11/08
Vrij 12/08

Tweedaagse*
Tweedaagse*
Activiteit 18u00 – 21u30
Begeleide nachtwandeling
19u00 – 9u30
Activiteit 18u00 – 21u30
Dream-out-loud*
Activiteit 18u00 – 21u30
Fuif 18u00 – 21u30

Activiteit 18u00 – 21u30
De Nacht 20u00 – 08u00
Activiteit 18u00 – 21u30
Stadsspel*

In verband met de vernieuwde wet rond privacy, informeren wij u dat er op de sociale media van
Imago foto’s worden gepost van alle leden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, vragen wij u om
dit ons uitdrukkelijk mee te delen. Zo niet gaan wij uit van een stilzwijgend akkoord.

Covid-19 doet nog steeds de ronde. Binnen het jeugdwerk zijn er geen specifieke maatregelen
meer wat betreft bubbels, mondmaskers,... Wel willen we aan de ouders vragen dat indien uw
kind besmet zou zijn, hem/haar thuis te houden en de hoofdleiding te verwittigen van de
besmetting.
We hopen u met deze brief voldoende op de hoogte gebracht te hebben van ons reilen en zeilen:
voor meer informatie kan u uiteraard altijd terecht op onze website of op onderstaand adres en
telefoonnummer. Mocht u ons tijdens de werking zelf willen bereiken, kunt u terecht op volgende
gsm-nummer 0479/ 21 28 17. We vragen de jongeren echter hun gsm’s af te zetten tijdens Imago
en raden aan om dure, breekbare spullen thuis te laten. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn
voor schade aan of diefstal van technische snufjes.
Met vriendelijke groeten,
De hoofdleiding van Imago
Sherain, Delphine, Kobe, Mathijs en Juul

Vakantiewerking Imago – www.ogami.be – 0479/ 21 28 17.– imago@ogami.be

