CHIRO STINE HEULE
Werkjaar 2020 - 2021
KAMPFLITS

OP KAMP MET CHIRO STINE NAAR DILSEN-STOKKEM
21/07-31/07

INLEIDING
Beste ouders, leden en Chiro-sympathisanten
Wij zijn heel blij jullie te kunnen meedelen dat ook dit jaar ons kamp kan doorgaan!
Het wordt opnieuw een iets ander bivak dan gewoonlijk, namelijk eentje die extra tijd
en voorbereiding vraagt. Samen met de volledige leidingsbende en onder toeziend
oog van onze VB’s proberen we alles in het werk te stellen om het kamp coronaproof
te maken. We vragen jullie dan ook vriendelijk om deze flits zorgvuldig door te
nemen. Twijfel niet om contact op te nemen (zie onderaan deze pagina voor
contactpersonen) bij vragen of onduidelijkheden!
Er zijn vanuit de overheid voorlopige maatregelen bekend gemaakt, maar deze kunnen nog wijzigen, afhankelijk van de coronacijfers. Dit wil zeggen dat enkele van onze
rubrieken nog onder voorbehoud zijn. We doen ons best om jullie zo spoedig mogelijk
in te lichten bij veranderingen.
Het is belangrijk dat we tijdig weten hoeveel leden meegaan op kamp om het nodige
te voorzien. Daarom worden de inschrijvingen afgesloten op zondag 13 juni. Hoe in te
schrijven vinden jullie terug onder de rubriek ‘kampprijs’.
Onze voorbereidingen en regels zijn gebaseerd op het zomerplan voor jeugdbewegingen van Ambrassade en bijkomende info van Chirojeugd Nationaal. Ambrassade is
een expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met jeugdwerk en jeugdbeleid.
Wie dit wenst, kan het volledige zomerplan bekijken op ambrassade.be of op chiro.be.
Bij verdere vragen kunnen jullie contact opnemen met de verantwoordelijke van de
betreffende afdeling.
- zwoebers: febe.taghon@gmail.com
- speelclub: arnedeceunynck@hotmail.com
- rakwi’s: verfaillieachille@gmail.com
- tito’s: jolien.ostyn@skynet.be
- keti’s: marieke.waegebaert@outlook.com
- aspi’s: ruth.dhaeyere@hotmail.com
Wij kijken er alvast heel erg naar uit, hopelijk jullie ook!
Tot snel
de leiding

KAMPFLITS 2020-2021

3

DEELNAMEVOORWAARDEN
De volgende voorwaarden tot deelname aan jeugdkampen werden vastgelegd door de
Vlaamse overheid. We nemen deze dan ook strikt in acht en laten geen uitzonderingen
toe.
• Kinderen die ziek zijn voor de start van het kamp of ziek vallen tijdens het kamp
kunnen niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor zowel leden, leiding en kookploeg. We
vragen alle ouders om eerlijk te zijn in het belang van alle deelnemers van het kamp
indien hun kind ziekteverschijnselen vertoont voor het kamp.
• Bij een uitbraak kan het volledige kamp worden stopgezet. Indien ziekteverschijnselen
op voorhand worden gemeld, voorzien wij een volledige terugbetaling.
• Kinderen die tot een risicogroep behoren (vb. chronische ziekte), mogen enkel
deelnemen na expliciete toestemming van de ouders/voogd en huisarts.
Bovenop deze minimumvoorwaarden heeft Chiro Stine beslist om nog enkele
voorzorgsmaatregelen in te voeren. Daarom kunnen kinderen ook niet deelnemen indien:
• Zij worden geplaagd door luizen en/of neten waarbij de leiding niet op voorhand werd
verwittigd. Ook dit jaar zullen wij hier streng op zijn aangezien er geen beroep kan
worden gedaan op de kookploeg voor een behandeling omwille van de
bubbelverdeling.
• Zij die niet tijdig zijn ingeschreven en deelname niet meer mogelijk is omwille van de
bubbelverdeling of reeds aangekocht materiaal.
• De individuele fiche niet tijdig werd ondertekend en ingediend voor zondag 13 juni.
Deelnemers waarvan we een betaling ontvingen, maar nog geen medische fiche
worden gecontacteerd.
Indien kinderen om één van bovenstaande redenen naar huis worden gestuurd, voorzien
wij geen terugbetaling van het kamp.
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BUBBELS
Voorlopig ziet het ernaar uit dat we dit jaar opnieuw in bubbels zullen werken.
Hoe dit concreet wordt ingevuld, wordt later duidelijk.
Dit hangt namelijk af van het aantal inschrijvingen en eventuele wijzigingen in de
regelgeving. We houden jullie op de hoogte. Wel kunnen we nu al zeggen dat
broers en zussen uit een verschillende bubbel niet met elkaar in contact mogen
komen.
We organiseren met de leiding enkele momenten waarop ze coronaproof eens
kunnen praten met elkaar, maar bagage uitwisselen e.d. is niet mogelijk! Hou hier
dus rekening mee bij het samenstellen van de valies.

Indien covid-19 wordt vastgesteld binnen een bubbel:
Als er binnen een bubbel een vermoeden is dat er iemand mogelijks besmet is met
het coronavirus dan betekent dit onmiddellijk het einde van het kamp voor deze
bubbel. Dan zullen zowel leden als leiding van deze bubbel zo spoedig mogelijk het
kampterrein verlaten. In dit geval zullen wij de nodige stappen ondernemen en zal
je jouw zoon/dochter moeten komen ophalen in Dilsen-Stokkem.
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MEDEDELINGEN
INDIVIDUELE FICHE EN IDENTITEITSKAART
Bij deze kampflits ontvangt u ook een individuele fiche. Gelieve deze fiche binnen te brengen ten laatste
op zondag 13 juni 2021 in de brievenbus van VB Jutta Beheydt, Gullegemsesteenweg 199, 8501 Bissegem.
Indien u geen individuele 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 komt 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 ingevuld wordt. De leden jonger dan 12 jaar dienen in het bezit te zijn van een KidsID of
een ISI+ kaart. De leden ouder dan 12 jaar dienen in het bezit te zijn van hun ID. 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. Sinds kort is roken onder 18 jaar bij
wet verboden. Wie dus wordt betrapt op roken wordt evenals huiswaarts gestuurd.
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 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. Het is niet omdat we extra voorzorgen
nemen i.v.m. corona dat luizen minder belangrijk worden!
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 waar van 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.
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MEDEDELINGEN
OVERTOLLIGE BAGAGE
Op kamp nemen wij geen GSM, 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?
Voor het zevende jaar op rij kunnen jullie op kamp onze eigen gepersonaliseerde Chiropostkaartjes
aankopen. Postzegels kunnen ook ter plaatste aangekocht worden. Een postkaartje met postzegel kost
€1,00.
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 voor de prijs van €5,00. Voor de koudere dagen hebben we ook nog steeds onze
Chiro Stine truien, deze aan €25,00. 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.banier.be

CHIROMIS
De jaarlijkse chiromis staat gepland op zondag 11 juli. We werken met de leiding aan een alternatieve
misviering dus zet deze datum alvast in jullie agenda.
VOORKAMP
Het voorkamp voor de keti’s en aspi’s kan dit jaar weer doorgaan! Het vertrek staat gepland op zondag 18
juli. Meer info volgt later via de afdelingsleiding.
ALLERGIEËN
Leden die een bepaalde allergie hebben m.b.t. voeding, zoals lactose-intolerantie, hoeven zelf geen voedingsmiddelen mee te brengen. Als dit werd aangeduid op de medische fiche, houdt de kookploeg hier
rekening mee en wordt een aangepast menu voorzien.
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KAMPPRIJS
Ondanks de coronamaatregelen en de gevolgen die deze zullen hebben op ons budget (sanitaire voorzieningen, aankoop extra spel- en veiligheidsmateriaal,…) hebben we
beslist om de deelnameprijs van vorig jaar te behouden. Deze bedraagt €160. Vanaf het
2de kind krijgt u een korting van €10. Dus kind 1 = €160, kind 2,3,4,… = €150. Voor een
vegetariër betaalt u €15 meer.
Chiro Stine biedt haar leden de mogelijkheid deel te nemen aan een sterk verminderd
sociaal tarief via Uitpas. Ouders die meer informatie wensen of zij hiervoor in aanmerking
komen vragen wij contact op te nemen met de groepsleiding (Jules Fremaut, Febe Taghon of Siel Vandorpe). Wij engageren er ons toe alle aanvragen discreet te behandelen
en zoeken graag naar oplossingen om iedereen een deugddoend kamp te kunnen geven.
Mensen die punten sparen via Uitpas mogen hun kaart altijd tonen aan de
afdelingsleiding.
Mogen we u vriendelijk verzoeken om enkel en alleen te betalen via overschrijving en dit
uiterlijk tegen ZONDAG 13 JUNI op het rekeningnummer BE93 464 5166331 67 van
Chiro Stine, Hemelweg 34, 8501 HEULE.
Gelieve vooraleer dit te doen deze pagina + de deelnamevoorwaarden te lezen!
Gelieve bij de mededeling naam + voornaam + afdeling (zwoebers – speelclub – rakwis –
titos – ketis – aspis – leiding) te vermelden. Indien er toch nog problemen zouden zijn
met de inschrijving kan 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’.
Indien het kamp vroegtijdig door overmacht (hieronder verstaan wij ook covid-19) moet
worden stopgezet hetzij individueel of collectief, dan voorzien wij een gedeeltelijke
terugbetaling per geannuleerde dag. Indien dit voorvalt zal dit bedrag helaas lager liggen
dan de deelnameprijs per dag. Dit gezien de organisatie van ons kamp gepaard gaat met
een reeks vastekosten (huurcontract kampplaats, tenten, transport van materiaal,…).
Indien een bivakdeelname wordt stopgezet ten gevolge van het niet naleven van de
deelnamevoorwaarden dan vervalt de voorziene terugbetaling voor deze deelnemer
volledig.
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TIPS & TRICKS
Tip voor de jongste afdelingen (voor bepaalde aspi’s kan dat ook geen kwaad): 		
Misschien is het voor uw kind per dag een zakje samen te stellen met daarin bijvoorbeeld
een verse t-shirt, een short, een paar kousen, een onderbroek... 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 terugkomen naar huis, 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 terugbezorgen bij de juiste eigenaar.
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BAGAGE
Er volgt later een update omtrent bagage.
IN DE VALIES:
>>> JOUW BAGAGE IS ENKEL EN ALLEEN JOUW BAGAGE, NIET VAN BROERS/ZUSSEN <<<
ENKEL VOOR ZWOEBERS en SPEELCLUB
•
•

Hoeslaken
Huispantoffels (verplicht in de slaapzalen!)

VOOR IEDEREEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoofdkussen, dekbed/slaapzak
Bestek (behalve zwoebers, speelclub en rakwi’s)
Soepbeker
Slaapzak en slaapmuts
Pyjama of slaapkleed of één of ander slaaptooisel
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 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
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 ... 		
Mag ook iets anders zijn dan een vuilzak
Eventueel wat geld; veel geld hebben de kinderen niet echt nodig want het enige wat ze met
hun geld mogen kopen zijn postkaarten en postzegels (bij zwoebers en speelclub kunt u dit
geld en eventueel de omslagen met het voorziene adres afgeven aan de betrokken leiding)
Uniform (aan te doen bij vertrek)
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BAGAGE
•
•
•
•

Beschermende stick/spray tegen teken, daasvliegen, neersteekvlieg en peltspin.
LUIZENSHAMPOO + LUIZENKAM = VERPLICHT (indien we er zelf voor moeten zorgen, worden
de onkosten in rekening gebracht); zie ook bij de mededelingen eerder deze kampflits
Pleisters om eventuele blaren te beschermen
Papier zakdoeken

ENKEL VOOR RAKWI’S, TITO’S, KETI’S & ASPI’S
•
•
•

Veldbed
Slaapzak
Enkele mondmaskers (+12)
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VERTREK & AANKOMST
We vertrekken op 21 juli op kamp. Hiervoor spreken we af om 13U aan het Conservatoriumplein!
De oudsten (keti’s & aspi’s) vertrekken op 18 juli op voorkamp. Meer info daarover krijgen jullie
via de afdelingsleiding.
Op 31 juli keren we terug huiswaarts. Dan komen we aan om 17U in het station van Kortrijk.
Gelieve jullie zoon/dochter opnieuw op te wachten aan het Conservatoriumplein om te grote,
onveilige samenscholingen te vermijden.
Wijzigingen aan de reistijden zijn altijd mogelijk. Hou dus altijd goed onze facebookpagina en
jullie mail in de gaten!
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KAMPADRES
Wilt u graag een brief schrijven aan uw zoon/dochter/vriend/vriendin/lief/ ... Dat kan! Vergeet dan
zeker niet om heel duidelijk op de envelop deze info te vermelden.
Chiro Stine Heule
T.a.v. ................................. (naam) + afdeling
Schootshei
Kanaalstraat 6
3650 Dilsen Stokkem (Rotem)

Wij kijken al uit naar de hartverwarmende brieven!!
Het is NIET meer toegestaan om plezierpakketjes te sturen. Enkel het broodnodige dat in de valies
werd vergeten kan nog worden opgestuurd.
Opgelet: door het bubbelsysteem is het NIET mogelijk om één gezamenlijke brief te schrijven
voor meerdere kinderen. Deze brieven zullen wij helaas niet kunnen doorgeven tussen
verschillende bubbels.
Bij noodgevallen kunnen jullie enkel tijdens het kamp altijd terecht op het volgende nummer:
0498/45.56.45
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KAMPTHEMA
Dit jaar gaan we op kamp met de piraten. Haal alvast jullie zwaarden boven, want het wordt een
onvergetelijk kamp! Schip ahoi, piraatjes!
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ACHTERKLAP
Achterklap kampflits
We schrijven geschiedenis met de Achterklap!
Dit is namelijk de eerste keer in de geschiedenis van de flits dat er een achterklap is in de kampflits!!!
Hiermee zouden we graag jullie inbreng voor enkele onmisbare kampaspecten willen vergroten. Via
onderstaande link of via de QR-code word je doorverwezen naar een Google Forms. Daar kan je
liedjes en mopjes inzenden voor bivakradio en wc-parlé (mopjes in het toilet). Je kan ook jouw naam
en afdeling achterlaten als je graag een vermelding wil bij jouw liedje/mopje op kamp.
Veel plezier!

Link naar Google Forms: https://forms.gle/eQx5BNkvr7dgF2Z38

QR-code Google Forms:
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Zwoebers

Jamien Claerhout
0494/10 46 33
jamienclaerhout@hotmail.com

Kobe Taghon
0468/22 53 27
kobe.taghon@gmail.com

Siel Vandorpe
0496/76 13 18
siel.v@outlook.com

Febe Taghon
0492/78 14 11
febe.taghon@gmail.com

Wout Mostrey
0493/52 79 46
wouttmostrey@gmail.com

Louise Buckinx
0471/56 36 03
louise.buckinx@telenet.bet

Arne Deceunynck
0471/34 77 76
arnedeceunynck@hotmail.com

Wout Taghon
0470/84 94 73
wout.taghon2@gmail.com

Nina Bertels
0468/17 30 86
nina.bertels@gmail.com

Maaike Waegebaert
0471/48 76 76
maaike.waegebaert@hotmail.com

Febe Dupont
0492/77 53 76
dupontfebe@hotmail.com

Nel Denys
0485/67 45 08
denysnel400@gmail.com

SPeelclub
Louise Claeys
0479/12 49 82
louise.claeys@hotmail.com

Lynn Vanhandsaeme
0471/78 41 19
vanhandsaemelynn@gmail.com

Emile Fremaut
0495/78 64 50
emilefremaut301@gmail.com

Achille Verfaillie
0471/26 26 81
verfaillieachille@gmail.com

Maura Lafosse
0494/43 61 89
maura.lafosse@hotmail.com

Ester Butaye
0489/60 66 29
ester.butaye@gmail.com

Rakwi’s
www.CHIROSTINE.be

Renaud Meerschaert
0472/60 50 61
renaud.meerschaert@hotmail.com

Jolien Ostyn
0468/11 01 96
jolien.ostyn@skynet.be

Jana Claerhout
0478/74 08 13
janaclaerhout@hotmail.com

Rune Beernaert
0493/10 58 78
beernaert.rune99@hotmail.com

Ruth Bleuzé
0473/21 54 02
ruth.bleuze@hotmail.com

Alyssa Lafaut
0471/33 10 22
alyssa.lafaut@gmail.com

Tito’s
Lieze Vandromme
0471/55 61 62
liezevandromme@hotmail.com

Gianni Samyn
0496/81 98 58
giannisamyn@hotmail.com

Marieke Waegebaert
0471/06 47 60
marieke.Waegebaert@outlook.com

Jules Fremaut
0496/87 70 77
julesfremaut@hotmail.com

Saartje Decroix
0490/43 22 65
saartje.decroix@gmail.com

Keti’s
Debrouwere Zjef
0476/78 57 14
zjefdb@gmail.com

Nathan Meersman
0476/50 54 85
nathan.meersman@hotmail.com

Elviera Callens
0477/26 93 76
elvieracallens@gmail.com

Ruth D’Haeyere
0479/47 20 24
ruth.dhaeyere@hotmail.com

Ella De Waegenaere
0471/38 48 97
elladewaegenaere@hotmail.com

Aspi’s
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Jutta Beheydt
Gullegemsesteenweg 199
8501 Bissegem
0498/06.64.99
jutta.beheydt@gmail.com

Olorin Vancoillie
Heulestraat 66
8501 Bissegem
0474/42.19.52
olorinvancoillie@gmail.com

VB’s

Siel Vandorpe
Hoverniersstraat 14
8500 Kortrijk
0496/76 13 18
siel.v@outlook.com

Groepsleiding

Jules Fremaut
Zeger van Heulestraat 34
8501 Heule
0496/87 70 77
julesfremaut@hotmail.com

Wim Seynaeve
Pastoriestraat 1
8501 Heule
0498/10 14 90
wimseynaeve@telenet.be

www.CHIROSTINE.be

Febe Taghon
Kransvijver 18
8501 Heule
0492/78 14 11
febe.taghon@gmail.com

PROOST

Nog even geduld,
Volgende flits beschikbaar op
zondag 27 juni

