CHIRO STINE HEULE
Werkjaar 2013 - 2014
Kampflits

met de

Schotten

op

Kamp

Mededelingen
Medische Fiche en identiteitskaart
Bij deze kampflits ontvangt u ook een medische fiche. Gelieve deze fiche samen met 2 ziekteklevers binnen te
brengen ten laatste op vrijdag 1 juni 2014 in de brievenbus van Tom Vandromme, A. Rodenbachlaan 51, 8501
Heule. Indien u geen medische fiche ontving, neem dan contact op met de afdelingsleiding van uw kind (zie
achterkant flits). Deze fiche wordt steeds meegenomen bij een bezoek aan het ziekenhuis (al valt dat gelukkig
zelden voor) of bij raadpleging van een dokter. Het is in het belang van uw kind dat deze zo correct en zo
volledig mogelijk wordt ingevuld. Vanaf de Tito’s, dienen de leden in het bezit te zijn van hun identiteitskaart.
Gelieve daar rekening mee te houden!
Voor zij die niet zonder kunnen…
Leden die worden betrapt op het bezit van drugs en/of het gebruik van drugs, worden onmiddellijk huiswaarts
gestuurd zonder terugbetaling van eventuele niet aanwezige kampdagen. Uiteraard worden ook de ouders
onmiddellijk op de hoogte gebracht van het gebeuren. Voor leden die roken en écht niet zonder kunnen, is er
dagelijks een rookpauze voorzien. Voorwaarde hiervoor is wel dat deze rokers de toestemming hebben van hun
ouders. (zie medische fiche)
Ongewenst bezoek
Al enkele jaren moeten wij helaas vaststellen dat er kinderen meegaan op bivak die vanaf de eerste kampdag
geplaagd worden door luizen. Het is geen geheim dat een dergelijke aanwezigheid zich heel snel verspreidt. De
leidingsploeg heeft de laatste jaren iedere avond uren werk om deze onaangename beestjes op te sporen en te
verwijderen uit de haren van uw kinderen. Het is jammer dat hierdoor zelfs leuke voorbereide
avondactiviteiten niet kunnen doorgaan. Het is tevens frustrerend voor de leiding dat ze deze bivaktijd moeten
opofferen aan een dergelijke onaangename taak.
We voelen ons dan ook genoodzaakt om enkele afspraken te maken.
1) Gelieve uw kind zeker een week op voorhand te controleren op luizen en/of neten.
2) Gelieve uw kind zeker, indien nodig, een aangepaste behandeling te geven.
3) Gelieve de leiding op de hoogte te brengen dat uw kind in behandeling geweest is
of nog in behandeling is tegen luizen en/of neten.
4) Kinderen die meegaan op kamp met luizen en/of neten en waarvan de leiding
niet (uiteraard discreet) op de hoogte werd gebracht van het probleem worden
helaas huiswaarts gestuurd.
Het lijken misschien nogal drastische maatregelen maar we vragen zeker begrip
voor ons standpunt. Een luizenplaag op kamp die voorkomen kon worden, is voor niemand aangenaam. In de
eerste plaats niet voor uw kind en in de tweede plaats ook niet voor de leiding en de kookploeg. Alvast bedankt
voor uw begrip en medewerking.
Overtollige bagage
Op kamp nemen wij geen GSM, MP3-speler, iPod, laptop, iPad enz… mee. Leden die zich niet aan deze
afspraak houden, dragen dan ook ten volle de verantwoordelijkheid bij eventuele schade, verlies, diefstal, enz.
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Mededelingen
Een kaartje vanop kamp?
Voor het derde jaar op rij kunnen jullie op kamp onze eigen gepersonaliseerde chiropostkaartjes aankopen.
Postzegels kunnen ook ter plaatse aangekocht worden.
Stevige Chiro-T-shirts
Op kamp gaan staat voor ravotten, af en toe staat er een vuil of stevig spel op het menu. Uiteraard raden we
jullie aan geen al te mooie kleren mee te nemen. Een goede keuze zijn de stevige en spotgoedkope T-shirts van
Chiro Stine. Er kunnen nog steeds T-shirts aangekocht worden voor de prijs van € 6,00. Vraag ernaar bij uw
afdelingsleiding. De vakantie is misschien ook het ideale moment om eens binnen te springen bij De Banier.
Daar kan een compleet chiro-uniform aangekocht worden. Op onze pasdag volgend jaar kan dit natuurlijk ook.

Alle info is te vinden op: www.debanier.be

Chiromis

Op zondag 6 juli 2014 om 11 uur worden alle leden in UNIFORM verwacht voor onze jaarlijkse Chiromis in
de St.-Eutropiuskerk te Heule.
Deze Chiromis wordt volledig verzorgd door Chiro Stine. Wij zouden het ten
zeerste op prijs stellen mocht iedereen een inspanning doen om aanwezig te zijn.
Deze Chiromis kan beschouwd worden als een afsluit van het voorbije werkjaar en
zeker als een aanloop naar het komende bivak.
Uiteraard zijn alle ouders en alle Chirosympathisanten eveneens van harte
welkom.
Tijdens deze viering zal ook de traditionele fietszegening voor de keti’s en aspi’s
plaats vinden.
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Kampprijs
De prijs voor het kamp bedraagt dit jaar € 160,00.
Vanaf een tweede kind krijgt u een korting van €10. Dus kind 1: € 160,00 + kind 2, 3, 4,... : €150,00.
Voor een vegetariër betaalt u €15 meer.
Mogen we u vriendelijk verzoeken om enkel en alleen te betalen via overschrijving en dit tegen uiterlijk zondag
1 juni 2014 (daar we tegen 2 juni ons aantal dienen door te geven aan de busmaatschapij. Niet betaald = niet
op de bus) op het rekeningnummer:

BE93 464 – 5166331 – 67
CHIRO STINE
HEMELWEG 34
8501 HEULE
Gelieve bij de mededeling NAAM + VOORNAAM + AFDELING (zwoebers - speelclub - rakwi - tito - keti
- aspi - leiding) te vermelden. Dit om zo vlug mogelijk een duidelijk overzicht te hebben van de ingeschreven
leden. Indien er toch nog problemen zouden zijn met de inschrijvingen, kunt u gerust contact opnemen met de
leiding van uw kind(eren). De namen en adressen vindt u achteraan in de kampflits onder de rubriek ‘adressen’.

Tips and tricks
Tip voor de jongste afdelingen (voor bepaalde aspi’s kan dat ook geen kwaad) : misschien is het aangewezen om voor uw
kind per dag een zakje samen te stellen met daarin bijvoorbeeld een verse T-shirt, short, een paar kousen, een onderbroekje, … Zo kan uw kind elke morgen gewoon een zakje uit de valies nemen. Dit is natuurlijk geen verplichting, maar
het is wel een gemak zowel voor uw kind als voor de leiding.
Voorzie voor de vuile dag op kamp best kleren die waarschijnlijk niet meer mee terug zullen keren naar huis. Als ze al
zullen terug naar huis, komen zal de staat van deze kleren niet meer bruikbaar zijn.
Zorg er voor dat alle kledij en andere spullen voldoende en duidelijk genaamtekend zijn. Zo kunnen we deze terug bezorgen bij de eigenaar.
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Bagage
Wie graag wil dat ook zijn valies of rugzak mee is op kamp, brengt die best binnen op woensdag 9 juli 2014
tussen 18u00 en 20u00. Dit geldt voor iedereen (voor het eerst ook voor onze zwoebers), dus ook de keti’s en
aspi’s die reeds op voorkamp zijn. Keti’s en aspi’s: voor één keer lief kijken in de ogen van je mama of papa ,
broer of zus of ik weet niet wie allemaal. Het kan absoluut géén kwaad bagage mee te hebben op kamp! Voor
wie z’n bagage niet binnenbrengt, zit er niets anders op dan je valies zelf mee te sleuren op de trein…
!!! Mogen wij vragen dat u kijkt voor een voldoende grote valies om alles in te steken en iedere valies, slaapzak,
veldbed,… voldoende te kenmerken met de naam van uw zoon of dochter! Zo kunnen wij alles gemakkelijk
stapelen in de vrachtwagens. Bindt ook niets vast aan elkaar! Want niets is meer ambetant dan een slaapzak of
een zak schoenen die vastgeknoopt is aan een valies om die te stapelen !!!
Daar wij verplicht zijn van elk kind de SIS-kaart (!) mee te hebben, vragen wij u met aandrang deze SIS-kaart
bij het binnenbrengen van de bagage mee te hebben en deze af te geven aan de VeeBees.
Uiteraard dienen de keti’s en de aspi’s hun SIS-kaart bij zich te hebben tijdens het voorkamp.
Ouders die via hun mutualiteit recht hebben op een tussenkomst in de kampprijs moeten hun formulier zelf
aanvragen bij hun mutualiteit. Gelieve dit formulier mee te brengen samen met de bagage. Wij zullen dit formulier dan afstempelen en ondertekenen.
Op maandag 21 juli 2014 kunt u uw bagage opnieuw komen afhalen aan de chirolokalen tussen 18u tot 20u. De
niet-afgehaalde bagage wordt niet ten huize gebracht en blijft in de lokalen liggen.
Gelieve de gevonden voorwerpen die worden tentoongesteld aan de chirolokalen grondig te controleren en
mee te nemen. We kunnen deze geen weken opsparen. Niet meegenomen gevonden voorwerpen worden
weggegooid. Wij danken u voor uw medewerking. Tip: zorg er voor dat u zoveel mogelijk je spullen voorziet
van je naam.
!!! Mensen die zin hebben om de vrachtwagen te helpen laden of lossen gelieve een seintje of mailen naar
Simon D’haene, 0473/18.93.11 of simon.dhaene@gmail.com !!!
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In de valies
ENKEL VOOR ZWOEBERS, SPEELCLUB en RAKWIS
•
Huispantoffels (verplicht in de slaapzalen!)
VOOR IEDEREEN:
•
Veldbed of luchtmatras of ander slaaptuig (behalve rakwi’s)
•
Bestek (behalve zwoebers en speelclub)
•
Soepbeker
•
Hoeslakens & kussensloop (enkel verplicht voor RAKWIS)
•
Eventueel hoofdkussen (naar eigen keuze)
•
Slaapzak en slaapmuts
•
Pyjama of slaapkleed of één of ander slaaptooisel
(Best zorgen dat deze genoeg bestand is tegen de kou, want in de
Oostkantons kan het vaak koud zijn ‘s nachts)
•
Knuffeldier
•
Voldoende ondergoed, sokken en kousen voor 11 dagen
•
Enkele dikke truien, genoeg lange en korte broeken
•
Degelijke sport- en wandelschoenen (minstens 2 paar)
•
Laarzen
•
Regenjas of K(aa)W(ee)
•
Zaklamp (+ eventueel reservebatterijen)
•
Drinkfles of drinkpulle
•
Zonnecrème  en/of after sun
•
Zonnepet
•
T-shirts
•
Zeep, tandpasta, washandjes, tandenborstel, kam of borstel, voldoende handdoeken, shampoo, ..
kortom alles wat thuishoort in en bij een toiletzak
•
Zwempak of zwembroek en badhanddoek (monokini’s: enkel op zon- en feestdagen)
•
Waterschoenen / oude schoenen die nat mogen worden.
•
OPGELET: een blauwe (PMD) plastiekzak om je vuile ‘waste’ in op te bergen.
Ter attentie: een grijze plastiekzak wordt vlug als AFVALZAK aanzien en verdwijnt …
•
Zakdoeken (voor ‘blèiters’ op het kampvuur)
•
2 keukenhanddoeken met naam er duidelijk op vermeld
•
Eventueel wat geld; veel geld hebben de kinderen echt niet nodig want het enige wat ze met hun geld
mogen kopen zijn postkaarten en postzegels (bij de zwoebers en de speelclub kunt u dit geld en
eventueel de omslagen met het voorziene adres afgeven aan de betrokken leiding)
•
Uniform (aan te doen bij vertrek)
•
Beschermende stick/spray tegen teken, daasvliegen, neersteekvlieg en peltspin.
LUIZENSHAMPOO + LUIZENKAM = VERPLICHT (indien we er zelf moeten voor zorgen, worden
de onkosten in rekening gebracht); zie ook de mededelingen eerder in deze flits
•
Pleisters om eventuele blaren te beschermen

www.CHIROSTINE.be
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Vertrek
De keti’s en de aspi’s vertrekken een aantal dagen vroeger. Verdere informatie hierover volgt nog via de
leiding van de afdeling!!!
De anderen verzamelen op vrijdag 11 juli om 12u15 aan het Conservatoriumplein te Kortrijk. Gelieve stipt
aanwezig te zijn want de trein wacht helaas niet op laatkomers. We verwachten ook iedereen in uniform.
Omstreeks 15u23 komen we aan in het station van Verviers. Daarna nemen we de bus richting de kampplaats
te Möderscheider.
Wie onderweg van Kortrijk tot Amel denkt te sterven van honger en/of dorst, kan wat spijs en drank voorzien
in één of ander rugzakje. Er wordt ’s avonds al voor een broodmaaltijd gezorgd.
Regenkledij kan ook nuttig zijn (hopelijk niet). Steek daarom niet alle regenkledij in je rugzak of je valies, want
de bagage wordt met de vrachtwagen naar de kampplaats gebracht!

Aankomst
Op maandag 21 juli 2014 komen we omstreeks 17u12 aan in het station van Kortrijk. Vergeet zeker niet om
achteraf je bagage op te halen aan onze lokalen.
Wij verwachten de vrachtwagens in de namiddag aan onze thuisbasis. De bagage kan afgehaald tot uiterlijk
20u00!!! Zie ook nog rubriek ‘Bagage’.
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Kampthema
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Kampthema
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Even voorstellen...
Daar wij een prachtige groep hebben van enthousiaste
vrijwilligers, die met veel liefde onze buikjes zullen vullen
op ons chirokamp te Amel, willen we graag deze pagina
aan hen opdragen, en hen even kort voorstellen.

De kookploeg

Veerle Demeersseman en Tom Vandromme van the Mac Drommels family. Zij waren en zijn nog steeds echte
Chirobjit’n.
Petra Coppens en Frederic Verschatse van the Mac Scats family. Petra was ook een vaste chiroklant. Frederic
was vroeger een noeste sjorrer en beoefent nog steeds zijn bouwstyle.
Dries Callens, Jordy Logie die samen met nieuwkomer Nouch Eeckout the Mac Threesom family vormen.
Dries en Jordy sleten hun chiroshort in onze chiro en nog steeds dragen ze deze short bij onze kookploeg.
Nouch heeft een ver verleden bij Chiro Bissegem en mocht nooit mee op kamp. Nu komt haar kinderwens uit
en gaat ze mee met ons!!!
Vanaf dit jaar kunnen we ook rekenen op de hulp van de Mac Bosch family bestaande uit Evelien Coghe en
Matias Vandenbossche. Matias was vroeger een onverschrokken scoutsman. Evelien versleet haar chirorok bij
ons. Ze was 2 jaar leidster bij Chiro Stine. Matias leerde onze chiro voor het eerst sjorren, hierdoor kunnen wij
nog steeds prachtige constructies bouwen.
Ook de Mac Belly family bestaande uit Eline Maes en Steven Buyck, zal ons vervoegen. Steven is een KSA-man.
Eline was te vinden in de Chiro te Lendelede.
Samen vormen deze clans dit jaar the Mac Cook clan.

“ Wij zeggen dank voor het heerlijke eten,
Wij zeggen dank voor het heerlijke maal!!! ”
www.CHIROSTINE.be
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Ibrachim Vandecaveye
Jakob Vandervaetstraat 73
8501 Heule
GSM: 0470/45 02 87
Thuis: 056/37 22 31
VDC094@hotmail.com

Zwoebers
Rüne Kerckhof
Koning Leopold II-laan 19
8501 Heule
GSM: 0499/19 37 18
Thuis: 056/35 86 65
rune_kerckhof@hotmail.com

Melian Vancoillie
Oude Ieperseweg 51
8501 Heule
GSM: 0472/63 05 32
melian_vancoillie@hotmail.com

Neel Vanhecke
Hoogweide 1Y
8501 Heule
GSM: 0474/32 13 46
Thuis: 056/37 02 25
neel.vanhecke@hotmail.com

Lise Tandt
Hemelweg 11
8501 Heule
GSM: 0476/29 67 69
tandt_lise@hotmail.com

Rakwi’s

Liske Lesage
Pijplap 39
8560 Gullegem
GSM: 0478/96 42 49
Thuis: 056/41 24 42
liske.lesage@hotmail.com

SPeelclub
Niels Decoene
Mellestraat 221
8501 Heule
GSM: 0473/22 25 13
Thuis: 056/32 93 07
niels.decoene@gmail.com

Saïn Vandecaveye
Jakob Vandervaetstraat 73
8501 Heule
GSM: 0478/41 48 08
Thuis: 056/37 22 31
sainvandecaveye@hotmail.com

Wannes Lesage
Pijplap 39
8560 Gullegem
GSM: 0471/12 48 78
Thuis: 056/41 24 42
wannes.lesage@hotmail.com

Jelle Dejonckheere
Wittestraat 34
8501 Heule
GSM: 0472/59 81 84
Thuis: 056/35 70 94
Jelle.Dejonckheere1995@hotmail.com
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Julie Pauwels
Zwingelaarsstraat 56
8501 Heule
GSM: 0472/66 56 05
pauwelsjulie@hotmail.com

Lisa Breyne
Warande 1
8501 Heule
GSM: 0478/57 63 62
lisa.breyne@hotmail.com

Simon D’Haene
René Declercqlaan 7
8501 Heule
GSM: 0473/18 93 11
Thuis: 056/35 55 57
simon.dhaene@gmail.com

Tito’s
Celine Nollens
Nieuwstraat 9
8860 Lendelede
GSM: 0494/07 04 36
celinenollens@hotmail.com

Keti’s

Niel Butaye
Losschaert 1
8501 Heule
GSM: 0494/33 06 33
Thuis: 056/33 06 33
nielbutaye@gmail.com

Kelly Dekyvere
Peperstraat 99
8501 Heule
GSM: 0472/66 56 05
Thuis: 056/37 18 89
dekyverekelly@hotmail.be

Jamie Beernaert
Kransvijver 44
8501 Heule
GSM: 0479/14 65 10
E-mail: jamiebeernaert@hotmail.com

Elise Bekaert
Hoefbladstraat 2
8501 Bissegem
GSM:0494/98 15 13
elisebekaert1@hotmail.com
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Aspi’s

Tom Vandromme
A. Rodenbachlaan 51
8501 Heule
GSM: 0495/42 73 19
Thuis: 056/35 49 80
tom.vandromme@telenet.be

Groepsleiding

Petra Coppens
Steenstraat 92
8501 Heule
GSM: 0477/68 74 95
petracop@hotmail.com

Wannes Lesage
Pijplap 39
8560 Gullegem
GSM: 0471/12 48 78
Thuis: 056/41 24 42
wannes.lesage@hotmail.com

Wim Seynaeve
Pastoriestraat 1
8501 Heule
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VB’s

Niel Butaye
Losschaert 1
8501 Heule
GSM: 0494/33 06 33
Thuis: 056/33 06 33
nielbutaye@gmail.com

Proost

