Een extra flits met alle informatie over ons kamp van 21 juli tot 31 juli 2009 te Gruitrode

1) Gelieve de bijgevoegde medische fiche samen met 2 ziekteklevers binnen te brengen ten
laatste op 10 juli 2009 in de brievenbus van Joost Soenens, Kortrijksestraat 25 bus 1.
Deze fiche wordt steeds meegenomen bij een bezoek aan de kliniek of bij raadpleging van een
dokter. Het is dus in het belang van uw kind dat deze zo correct en zo volledig mogelijk
wordt ingevuld.
2) Op kamp nemen wij GEEN GSM, MP3-player, gameboy, draagbare CD,
enz. mee. Leden die zich niet aan deze afspraak houden, dragen dan ook ten
volle de verantwoordelijkheid bij eventuele schade, verlies, diefstal, enz.
3) Leden die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt, dienen in het bezit te zijn
van hun identiteitskaart. Gelieve daar rekening mee te houden !!!
4) Leden die worden betrapt op het bezit van drugs en/of het gebruik van drugs, worden
ONMIDDELLLIJK HUISWAARTS gestuurd zonder terugbetaling van eventuele niet
aanwezige kampdagen. Uiteraard worden ook de ouders onmiddellijk op de hoogte gebracht
van het gebeuren.
5) Er kunnen ter plaatse prachtige chiroprentkaarten aangekocht worden voor de luttele prijs
van € 0,25 (postzegel niet inbegrepen). Postzegels kunnen ook ter plaatse aangekocht worden.
6) Er kunnen nog steeds T-shirts van Chiro Stine aangekocht worden voor de prijs van
€ 5,00 (kleine maten) en € 6,00 (vanaf maat S).

zondag 19 juli 2009 om 10.30 uur
worden alle leden in uniform verwacht voor onze jaarlijkse chiromis in de St.-Eutropiuskerk
Op

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.

De prijs voor het kamp bedraagt dit jaar € 110,00.
De prijs voor de vegetariërs bedraagt dit jaar € 115,00.
Zwoebers die maar voor 7 dagen (= 6 overnachtingen) op kamp meegaan,
betalen slechts € 70,00. Een vegetarische Zwoeber betaalt € 75,00.
Vanaf het tweede kind wordt de prijs met € 3 verminderd.
(€ 67 voor de Zwoebers of € 107 voor alle andere afdelingen)
(€ 72 voor een vegetarische Zwoeber of € 112 voor alle andere vegetariërs)
Mogen we u vriendelijk verzoeken om enkel en alleen te betalen via overschrijving
en dit tegen uiterlijk zondag 5 juli 2009 op het rekeningnummer:

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 als 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’.

Wie graag wil dat ook zijn valies of rugzak mee is op kamp, zou die best binnenbrengen op

maandag 20 juli 2009 tussen 18.30 uur en 20.00 uur.
En dit voor IEDEREEN, ook voor de KETI’s en de ASPI’s
(met uiteraard uitzondering voor de zwoebers).
Keti’s en aspi’s: voor één keer lief kijken in de ogen
van je mama of papa of broer of zus of
ik weet niet wie allemaal, kan absoluut géén kwaad!!!
Zoniet, brengt u dit jaar het kamp door zonder bagage.
De anderen dienen ze eventueel zelf mee te sleuren op de trein aan de hand of op de rug.
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

vrijdag 31 juli 2009 kunt u (zoals reeds elders in de Flits vermeld) uw bagage
opnieuw komen afhalen aan de chirolokalen tussen
17.00 uur en 18.00 uur.
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, daar wij deze geen weken kunnen opsparen.
Niet meegenomen gevonden voorwerpen worden dan ook door ons weggegooid.

ENKEL VOOR ZWOEBERS, SPEELCLUB en RAKWI’S:
* huispantoffels
* matrasbeschermer / hoeslaken / hoofdkussen
ENKEL VOOR TITO’S, KETI’S en ASPI’S:
* bestek
* veldbed of luchtmatras of ander slaaptuig
VOOR IEDEREEN:
* SOEPBEKER
* eventueel hoofdkussen (naar eigen keuze)
* slaapzak en slaapmuts
* pyjama of slaapkleed of een of ander slaaptooisel
* knuffeldier
* voldoende ondergoed, sokken en kousen
voor 11 dagen (of 7 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)
* 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
* 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 of spray tegen TEKEN, DAASVLIEGEN en PEXVLIEGEN
* LUIZENSHAMPOO + LUIZENKAM = VERPLICHT (indien we er zelf moeten voor
zorgen, worden de onkosten in rekening gebracht); zie ook artikel op de achterflap
* pleisters om eventuele blaren te beschermen
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 zijn valies nemen.
Dit is natuurlijk geen verplichting, maar het is wel een gemak zowel voor uw kind als voor de
leiding.

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 dinsdag 21 juli 2009
om 12.30 uur aan het oude VRT-gebouw
aan het Conservatoriumplein te Kortrijk.
Gelieve stipt aanwezig te zijn
want de trein wacht helaas niet op telaatkomers.
We verwachten ook iedereen in uniform.
Omstreeks 16.13 uur komen we aan in het station van Genk.
Daarna maken we nog een kleine busreis tot aan de kampplaats.
Wie onderweg van Kortrijk tot Gruitrode denkt te sterven
van honger en/of dorst, kan wat spijs en drank voorzien in een 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!!!

vrijdag 31 juli 2009 komen we omstreeks 16.17 uur aan in het
station van Kortrijk.
Op

Vergeet niet om de bagage af te halen aan het chiroheem.
Wij verwachten de vrachtwagens
omstreeks 16.30 uur aan de lokalen.
De bagage kan afgehaald tot uiterlijk
Zie ook nog rubriek ‘Bagage’.

18.00 uur!!!

Zoals iedereen wellicht naar gewoonte verlangt, hebben we met de leiding opnieuw beslist om een
bezoekdag te organiseren en dit op

zaterdag 25 juli 2009.
Hierop zijn alle ouders, familieleden en chirosympathisanten uitgenodigd.
Voor de sportievelingen onder u zijn sportkledij en sporthumeur zeker welkom. Wij verwachten
van u een actieve inzet met tussendoor zeker de gelegenheid voor een koele verfrissing.
U heeft de mogelijkheid om de kampplaats ‘Pexhof’ te bezoeken vanaf
12.00 uur tot 18.30 uur.
Als middagmaal vragen wij u om zelf uw picknick en SOEPBEKER mee te brengen.
Ter plaatse kunt u weer gratis soep krijgen, aangeboden door onze kookploeg.
Er is eveneens drank, koffie en taart te verkrijgen aan democratische prijzen.
Zwoebers die tijdig arriveren, kunnen samen met de rest van de groep het middagmaal
nuttigen.
Tenslotte nog de wegbeschrijving.
01) Heule
02) richting Gent (E 17)
03) richting Brussel
04) vóór Brussel: richting Luik (ring rond Brussel)
05) ring Brussel: volg richting Leuven
06) knooppunt Sint-Stevens-Woluwe: afslag rechts: Luik - Leuven - Brussel
07) volg daarna richting Leuven (links houden !!! - dubbel rijvak)
08) verder richting Leuven volgen
09) afslag rechts: E 314: Genk - Hasselt - Leuven
10) daarna richting Genk (E 314) volgen
11) na ongeveer 190 km: afslag 31 nemen: Opglabbeek - Genk (centrum)
12) einde afslag: rechts afslaan: richting Opglabbeek 9 km
13) eerste rond punt: rechts: richting Opglabbeek 4 km
14) tweede rond punt: rechtdoor: richting Meeuwen - Gruitrode
15) voorbij de kerk van Opglabbeek rijden
16) in de eerste bocht naar links, aan een vluchtheuveltje op de rechterkant:
rechts afslaan: richting Opoeteren 6 km
17) rechtdoor blijven volgen tot aan een T-kruispunt
18) aan T-kruispunt: links afslaan: richting Opoeteren 2 km
19) aan rond punt: links afslaan: richting Maaseik & kerk van Opoeteren
20) ter hoogte van de kerk: rechtdoor richting N771 Meeuwen-Gruitrode 6 km
21) na ongeveer 1 km rechts afslaan, richting PEXHOF
22) aan het volgend kruispunt links afslaan, daarna rechts meevolgen
23) ter hoogte van het verkeersbord ‘ZONE 70 km’: links afslaan
24) volg de aardeweg tot aan de kampplaats
25) volg de aanwijzingen van de parkeerwachters op A.U.B.
26) afstand: ongeveer 215 km - VAN HARTE WELKOM !!!
Vanaf punt 16 kunt u de naambordjes CHIRO STINE volgen !!!
(geel bordje met zwarte letters)

Om uw teergeliefd(e) kindje(s) te voorzien van enige lectuur tijdens die 11 of 8 eenzame dagen,
moet u natuurlijk over het enige, echte kampadres beschikken.
Volg onderstaande briefrichtlijnen en uw onvergetelijke brieven komen steevast toe.

CHIRO STINE HEULE
t.a.v. ……………………(naam van uw teergeliefd kind)
Bivakplaats Pexhof 1
Pexhofweg 5
3670 GRUITRODE
Daarnaast kunt u ons ook bereiken via 2 GSM-nummers van de VeeBees. Mogen wij u met
aandrang vragen deze telefoonnummers enkel en alleen te gebruiken in GEVAL van NOOD.

0486/24.00.47 (Joost)

(Hugo)

0486/70.49.39

www.chirostine.be

RAKWI’s

SPEELCLUB

ZWOEBERS

WEBSITE CHIRO STINE HEULE:
GROEPSLEIDING: Eline SOENENS & Olorin VANCOILLIE
DEPREZ Hanne
Oude Ieperseweg 109
8501 Heule
 056/35.65.55
 0479/46.45.97
e-mail: hannedeprez@hotmail.com

GHEYSEN Isabelle
Vier Linden 24
8501 Heule
 056/32.06.48
 0497/24.52.64
e-mail: isabellegheysen@yahoo.com

LIETAERT Daan
Najaarsweg 22
8520 Kuurne
 056/72.80.62
 0497/71.70.78
e-mail: lietaertdaan@gmail.com

LOOSVELD Hanne
St. Katharinastraat 44
8501 Heule
 056/35.84.80
 0472/52.53.87
e-mail: hanneketje_87@hotmail.com

PARMENTIER Emmeline
Sint-Katharinastraat 39
8501 Heule
 056/35.48.44
 0484/49.86.28
e-mail: emmelineparmentier@hotmail.com

SOENENS Anneleen
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
 056/35.68.00
 0486/97.10.33
e-mail: anneleensoenens@msn.com

KERCKHOF Rüne
Koning Leopold II-laan 19
8501 Heule
 056/35.86.65
 0499/19.37.18
e-mail: rune_kerckhof@hotmail.com

VANCOILLIE Melian

BRULEZ Thomas
Kortrijksestraat 30
8501 Heule
 056/29.50.61
 0494/63.09.17
e-mail: brulinho@hotmail.com
thomas.brulez@Ugent.be

ESPRIT Eva
René Declercqlaan 5
8501 Heule
 056/35.57.34
 0473/51.23.26
e-mail: eva_sprietje@hotmail.com

VANCOILLIE Jonathan
Heulsestraat 136
8501 Bissegem
 056/37.12.54
 0475/23.95.30
e-mail: jonathanvancoillie@hotmail.com

Oude Ieperseweg 51

8501 Heule


 0472/63.05.32
e-mail: melian_vancoillie@hotmail.com

TITO’s

GHYSELEN Annelien
Hoog Einde 6
8860 Lendelede
 0499/23.04.48 (thuis)
 0497/75.26.81
e-mail: ghyselen_annelien@hotmail.com

LOGIE Jordy
Waterhoek 20
8501 Heule
 056/35.27.78
 0499/20.76.27
e-mail: jordylogie@hotmail.com

POTTIE Ruben

VANCOILLIE Olorin

Leeuwebekstraat 8

Oude Ieperseweg 51

8501 Bissegem
 056/32.65.69
 0484/76.15.32
e-mail: rubainte@gmail.com


 0474/42.19.52

ASPI’s

KETI’s

CALLENS Dries
Ieperstuk 1
8501 Heule


 0497/67.98.00
e-mail: driescallens@gmail.com

8501 Heule

e-mail: olorinvancoillie@gmail.com
MEYFROIT Jody
Steenstraat 150
8501 Heule
 056/35.89.93
 0486/73.97.51
e-mail: jodymeyfroit@hotmail.com

SOENENS Eline
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
 056/35.68.00
 0484/61.73.37
e-mail: elinesoenens@msn.com
DECOENE Sammy
Mellestraat 221
8501 Heule
 056/32.93.07
 0493/54.45.92
e-mail: sammy.decoene@gmail.com
VANBECELAERE Simon
Ter Gracht 3
8560 Moorsele


 0496/33.12.43

e-mail: s_vanbecelaere@hotmail.com

LANGOUCHE Philippe
A. Rodenbachlaan 73
8501 Heule
 056/35.61.13
 0496/39.48.98
e-mail: philippe1@hotmail.com

VB’s

DEPREZ Hugo
Oude Ieperseweg 109
8501 Heule
 056/35.65.55
 0486/70.49.39
e-mail: hugodeprez@fulladsl.be

PROOST

GEVAERT Henk
Izegemsestraat 207
8501 Heule
 056/35. 01.18
 0477/30.63.13
e-mail: priesterhenk.gevaert@belgacom.net

SOENENS Joost
Kortrijksestraat 25/1
8501 Heule
 056/35.68.00
 0486/24.00.47
e-mail: joost.soenens@telenet.be

Beste ouders
Sedert enkele jaren moeten wij helaas vaststellen dat er kinderen meegaan op bivak
die vanaf de eerste kampdag al geplaagd worden door luizen. Het is geen geheim dat
een dergelijke aanwezigheid zich heel snel verspreidt. Onze leidingsmensen hebben
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 leidingsmensen 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 op de hoogte werd gebracht van het probleem worden helaas huiswaarts
gestuurd.
Het lijken misschien nogal drastische maatregelen maar wij we vragen zeker begrip
voor ons standpunt. Een luizenplaag op kamp 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.
De VeeBees en de voltallige leidingsploeg

