Jaargang 13

1 augustus tot 11 augustus 2013
Brasschaat

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 12 juli 2013 in de brievenbus van Melian Vancoillie, Oude
Ieperseweg 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. Leden die de
leeftijd van 15 jaar hebben bereikt, dienen 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.

Een kaartje vanop kamp?
Sinds vorig jaar hebben we eigen kampkaartjes. Ook dit jaar kunnen terug onze eigen
gepersonaliseerde chiropostkaartjes aangekocht worden. 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 € 5,00 (kleine maten) en € 6,00 (vanaf maat S). 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.

Op zondag 28 juli 2013 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.

De prijs voor het kamp bedraagt dit jaar € 160,00.
De prijs voor de vegetariërs bedraagt dit jaar € 175,00.
Zwoebers die maar voor 8 dagen (= 7 overnachtingen) op kamp meegaan,
betalen slechts € 95,00. Een vegetarische Zwoeber betaalt € 105,00.
Mogen we u vriendelijk verzoeken om enkel en alleen te betalen via overschrijving
en dit tegen uiterlijk maandag 1 juli 2013 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’.

Wie graag wil dat ook zijn valies of rugzak mee is op kamp, zou die best binnenbrengen op
dinsdag 30 juli tussen 18u00 en 20u00. Dit geldt voor iedereen (met uiteraard uitzondering voor de
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 zondag 11 augustus 2012 kunt u uw bagage opnieuw komen afhalen aan de chirolokalen tussen
16u en 18u. De niet-afgehaalde bagage wordt
in de lokalen liggen.

niet ten huize gebracht en blijft

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.
!!! Mensen die zin hebben om de vrachtwagen te helpen laden of lossen gelieve een seintje of
mailen naar Saïn Vandecaveye, 0478/41 48 08 of sainvandecaveye@hotmail.com !!!

ENKEL VOOR ZWOEBERS en SPEELCLUB



huispantoffels (verplicht in de slaapzalen! Ook voor de RAKWI’S !)
hoofdkussen + bedovertrek (=verplicht)

ENKEL VOOR RAKWI’S, 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 één of ander slaaptooisel
knuffeldier
voldoende ondergoed, sokken en kousen voor 11 dagen (of 8
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)
!!!Zwemshorts zijn niet toegelaten op de trektocht! Jongens moeten een aanspannende

zwembroek bijhebben dan!!!
 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
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.

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 donderdag 1 augustus 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 14u08 komen we aan in het station van Antwerpen. Daarna nemen we de
bus richting de kampplaats te Brasschaat.
Wie onderweg van Kortrijk tot Brasschaat 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!

Op zondag 11 augustus 2013 komen we omstreeks 15.12 uur 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 18u00!!! Zie ook nog rubriek ‘Bagage’.

Zoals iedereen wellicht naar goede gewoonte verlangt, hebben we met de leiding opnieuw beslist
om een bezoekdag te organiseren en dit op zondag 4 augustus 2013. Hierop zijn alle ouders,
familieleden en chirosympathisanten uitgenodigd. Voor de sportievelingen onder jullie zijn
sportkledij en sporthumeur zeker welkom.
U heeft de mogelijkheid om de kampplaats ‘boseinder’ te bezoeken vanaf 12u00 tot 18u30.
Hou er rekening mee dat er weinig tot geen parkeerplaatsen zijn op de kampplaats. De leiding zal u
aan de kampplaats naar alternatieve parkeerplaatsen wijzen. 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. Een
wandeling en een spel tussen de leiding en de ouders staan ook terug op het programma.

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
onmisbare brieven komen steevast toe.

Chiro Stine Heule
t.a.v. …………………………………. (naam van uw teergeliefd kind)
Chiro- en vakantieheem St. Aubertus
Ploegsebaan 273
2930 Brasschaat
Daarnaast kunt u ons ook bereiken via de VeeBees. Mogen wij u met aandrang vragen deze
telefoonnummers enkel en alleen te gebruiken in GEVAL van NOOD.
0495/42 73 19 (Tom)

0477/68 74 95 (Petra)

Hieronder bieden wij u de wegbeschrijving aan over Antwerpen. In de buurt van de kampplaats
zullen wij gewoontegetrouw wegwijzers uithangen. Veel rijplezier !
Via Antwerpen (125 km, 1uur 18 minuten)
1.
Volg vanuit Kortrijk de E17 richting Gent en daarna richting Antwerpen (92km)
2.
Houd rechts aan bij het knooppunt Antwerpen-West en volg de borden
Breda/Luik/Brussel/Antwerpen-Centrum/Ring Antwerpen/Haven 1-499
3.
Vervolg uw weg op de R1 van Antwerpen (9km)
4.
Houd links aan en volg de borden voor Ring Antwerpen/Breda/Haven
5.
Neem daarna afslag 5, kleine Bareel

6.
7.

Op einde afrit, rechts afslaan naar Bredabaan/N1 richting Brasschaat/Ekeren/Kapellen
Na 5.7 km, sla linksaf naar Ploegsebaan

8.
9.
10.

Kort daarna (60m) rechtsaf in de Ploegsebaan
Rij 1.6km rechtdoor, aan de rechterkant staat ons verwelkomingscomité je op te wachten
Bestemming: Ploegsebaan 273, 2930 Brasschaat bereikt!!

Website Chiro Stine : www.chirostine.be
Groepsleiding : Siebert Denys & Wannes Lesage

Valentine Roelens
Burgemeester Vantommestraat 5
8501 Bissegem
GSM: 0475/86 81 70
Thuis: 056/49 04 22
Email: valentineroelens@hotmail.com

ZWOEBERS

Céline Nollens
Nieuwstraat 9
8860 Lendelede
GSM: 0494/07 04 26
email: celinenollens@hotmail.com

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

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

SPEELCLUB

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

Niel Butaye
Losschaert 1
8501 Heule
GSM: 0494/33 06 33
Thuis: 056/33 06 33
Email: nielbutaye@gmail.com
Niels Decoene
Mellestraat 221
8501 Heule
GSM: 0473/22 25 13
Email: niels.decoene@hotmail.com

Elise Bekaert
Hoefbladstraat 2
8501 Bissegem
GSM:0494/98 15 13
e-mail: elisebekaert1@hotmail.com

Simon D'Haene
René declercqlaan 7
8501 Heule
056/35 55 57
0473/18 93 11
e-mail: simon.dhaene@hotmail.com
Julie Pauwels
Zwingelaarsstraat 56
8501 Heule
GSM: 0472/66 56 05
Thuis: 056/35 93 54
Email: pauwelsjulie@hotmail.com

RAKWI‘S

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

Annelore Denys
Bozestraat 133
8501 Heule
GSM: 0498/66 32 53
thuis: 056/37 02 57
email: anneloredenys@gmail.com

Giovanni Breyne
Warande 1
8501 Heule
GSM:0470/35 25 82
email: giovannie.breyne@gmail.com

TITO‘S

Ietse Tandt
Hemelweg 11
8501 Heule
GSM:0479/65 09 54
email:vrijevriendin@hotmail.com

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

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

Pieter Esprit
René Declerqlaan 5
8501 Heule
GSM: 0473/21 55 19
Thuis: 056/35 57 34
e-mail: pieter.esprit@hotmail.com

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

KETI‘S

ASPI‘S

VB‘S

PROOST
Wim Seynaeve
Pastoriestraat 1
8501 Heule
e-mail: wimseynaeve@telenet.be

Siebert Denys
Bozestraat 133
8501 Heule
056/37 02 57
0499/48 58 90
email: siebertdenys@gmail.com

Kevin Verlinde
Pastoriekouter 10
8501 Bissegem
GSM: 0472/64 65 81
e-mail: m.kevin.verlinde@gmail.com

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

