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Voorwoord
Het is weer bijna zover... Daar waar
iedereen zo naar uitkijkt… De volle drie
weken op bivak in Kasterlee! Daar mag
net iets meer dan thuis, met de beste en
tofste spelletjes die je ooit zal spelen.
Daarbij nog het heerlijke eten van de
beste kookies dat nergens zo goed
smaakt als in Kasterlee. Ja ja, we gaan
ons weer drie weken rot amuseren op
kamp!

Het kamp is een 21-dagen-lang
avontuur,
gevuld
met
allerlei
interessante
spelletjes,
tochten,
deugnieterij, en nog veel, veel meer.
Kortom, een kamp is tof en als jij erbij
bent, wordt het nog veel toffer! En ook
bij ons begint de kampenkoorts stilaan
te stijgen. Tijdens het in elkaar steken
van de zotste programma’s en het
leukste themamateriaal voelt ook de
leiding het de laatste dagen al enorm
jeuken!

Kinderen, spaar jullie energie! Moeder,
zet de wasmachine maar al klaar!
Vader, zoek maar al naar gaatjes in de
luchtmatras! Bij deze is iedereen dus
gewaarschuwd voor een knallend
zomerkamp !!!

Dit kampboekje is het resultaat van een
jaar van voorbereidingen. Hierin is alles
terug te vinden wat jij en je ouders
moeten weten over het kamp. Lees het
boekje helemaal door zodat je alles te
weten komt over het kamp, en als je
dan nog vragen hebt, kan je altijd
iemand van de leiding bereiken.
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Thema
Water, Aarde, Vuur, Lucht.
Lang geleden leefden de vier naties in
vrede samen. Maar alles veranderde
toen de Vuurnatie aanviel.
Alleen de Avatar, meester van alle vier
de elementen, kon ze stoppen. Maar
toen de wereld hem het meest nodig
had, verdween hij.
Honderd jaar ging voorbij, en mijn
broer en ik vonden de nieuwe Avatar:
een luchtmeester genaamd Aang. Z'n
luchtstuurtechniek is geweldig, maar
hij moet nog veel leren voor dat 'ie
anderen kan helpen.
Maar ik geloof dat Aang de wereld kan
redden.

Er zijn geruchten dat één van de rijken
ten oorlog zou willen trekken, de avatar
en zijn vrienden roepen ons op om mee
ten strijde te trekken om dit tegen te
gaan.
Deze grote eer laten we
natuurlijk niet missen. Bereid je maar al
goed voor want het zal geen
gemakkelijke klus worden. Hopelijk
zullen we slagen! Natuurlijk zal er ook
tijd zijn voor ontspanning en vertier. De
platte rust gaat dus meer dan welkom
zijn ;-)

Zo, alle benodigdheden zijn er om er
weer een topeditie van te maken. Aang
en wij kunnen alvast niet meer
wachten, jullie ook?

Dit jaar kan je ons terugvinden in de
prachtige wereld van de Avatar, een
prachtige plaats waar vier naties in
vrede samenleven… of niet! Elk van
deze naties bezit de techniek om een
element te besturen en alleen de Avatar
kan ze alle vier beheersen.
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Woordje van de VB
Het moment is weer aangebroken, de
schooldeuren zijn 2 maanden gesloten,
de zomervakantie is eindelijk begonnen
en jawel, het bivak in Kasterlee is weer
in aantocht!
Wat zijn we blij dat we dit jaar terug met
z’n allen naar de Kastelse bossen zullen
kunnen trekken!
Zien jullie er ook al naar uit om:
- potteke stamp te spelen aan het
eerste heuvelke
- de meest originele knikkerbaan te
maken aan de Ruhl
- die lekkere smossen te kunnen eten
tijdens de trektocht
- modderspelletjes te kunnen spelen
- dag in dag uit de tofste spelletjes te
kunnen spelen in de Kastelse bossen
- te feesten op jouw favoriete liedje
tijdens de bivakradio
- een superformitastisch kamp bouwen
- de helde dag door de dolste avonturen
beleven met al je kameraden
-…

Wat verder op deze pagina kan je de
tekst vinden van het bivaklied, wat een
mooie verwoording is waar het bivak
juist voor staat.
Veel leesplezier met dit boekje en tot
binnenkort in Kasterlee!!!
Zomerse groeten,
Bart
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Praktische zaken
- Het uniform
Bij het vertrek, met de bezoekdagen en
de trektochten dragen wij ons uniform
Maar wat is dat nu net weer, ons
uniform?
• beige Chiro-short
• bordeaux chiro Sint-Jef T-shirt
• onze Sint-Jef Chiro-trui.
(Een Chiro-trui of –hemd mag, maar
moet niet. )
Voor hen die geen uniform hebben:
• beige short
• Chiro T-shirt is verplicht en dient dus
aangekocht te worden op één van de
Chiro zondagen of bij het afgeven van
de valiezen en kost €10.
- Post
Moeke, vake, mama, Papa, oma, opa,
moemoe, Vava, bomma, bompa, Broer,
zus, lief, Tante, nonkel, klasgenoot,
SCHRIJF EENS!!!
(Naam van je lieveling)
Vakantiehuis Sint-Lutgardis
Boskabouterpad 1
2460 Kasterlee
IN NOODGEVALLEN
Kan je bellen naar:
0470 32 53 89 (gsm Warre),
0472 51 29 69 (gsm Jitse)
0487 13 08 10 (gsm Andres)

- Snoep en fruit
Snoepen is ongezond, dat weet
iedereen. Maar wie snoept er niet eens
graag? Zeker wanneer kinderen op
kamp zijn, weg van de ouders die altijd
zeggen ‘dit mag niet en dat mag niet’, is
snoep iets plezant. Daarom vragen wij
niet om de kinderen geen snoep mee te
geven, maar om dit zeker binnen de
perken te houden. Fruit zoals appels,
peren, perziken, watermeloen, is heel
gezond, maar wordt wel snel rot en
stinkt dan vreselijk. Wij vragen dan ook
van GEEN fruit mee te geven. Elke
middag krijgen wij na de maaltijd een
stuk fruit, dus iedereen krijgt voldoende
vitaminen. Onze kookouders maken
elke dag schitterende menu’s voor ons
klaar, aan (lekker) eten geen gebrek
dus!
-De valiezen
• Zorg ervoor dat de valies goed
dichtgemaakt is, zodat er niets kan
uitvallen.
• Alle zakken en valiezen moeten
duidelijk getekend zijn (naam en
adres).
• Breng geen al te grote valiezen mee:
maximum 70 cm breed, want anders
kan je de valies niet kwijt op de
daarvoor voorziene plaats!!

Gelieve ermee rekening te houden dat
dit enkel en alleen voor noodgevallen
dient! Tijdens bepaalde activiteiten is
het ook niet mogelijk om de gsm steeds
op zak te hebben, we vragen hiervoor
dan ook begrip.
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- Medische zaken

- Roken, drugs en alcohol

Op voorhand hebben jullie een
medische fiche moeten afgeven bij de
leiding. Moesten er zaken veranderen
tussen het afgeven en het bivak, gelieve
dit dan aan de leiding te laten weten!

Sigaretten, drugs en alcohol
verboden voor leden op kamp.

Bij vertrek: Kids-ID of paspoort en
klevers van de ziekenkas aan iemand
van de leiding van de
overeenstemmende afdeling bezorgen
(+ €7 zakgeld (per week))

- Wat laten we zeker thuis?
- Ipod of mp3-speler
- GSM, games en alle andere asociale
zaken.
- De dingen die je meeneemt zijn niet
verzekerd, draag dus goed zorg voor je
spullen en breng geen dure
zonnebrillen of andere waardevolle
spullen mee!

- Foto’s op kamp!
Dit jaar doen we ons best om nog meer
foto’s dan vorige jaren online te posten
van ons bivak! Zo kan je elke dag vanuit
het thuisfront de zotste avonturen van
jouw zoon opvolgen!
➔

Hoe werkt dat dan?

Super simpel: Onze bangelijke foto’s en
meer kan je terugvinden op onze
Facebook en Instagram pagina ‘Chiro
Sint-Jef’, check it out!

zijn

Indien iemand toch betrapt wordt, kan
dit zware sancties tot gevolg hebben.
Aspiranten (+16) die toch willen roken,
kunnen dit op de door de leiding
voorziene momenten. Maar alleen met
toestemming van de ouders, gelieve
ons hiervoor een seintje te geven.
➔

Uitzondering:

-De laver
Elke avond krijgen de kerels en de
aspiranten een beetje de tijd om tot
rust te komen voor het slapengaan. Het
is een soort van bezinningsmomentje
waarin je samen met je afdeling gezellig
een beetje bij kletst en de dag
overloopt. Ook is er tijd om eens te
bellen met de vriendin of de familie.
Uiteraard kan je ook iets drinken en
eten. Veelal kiezen de leden voor een
frisdrankje en een frisco of cornetto.
Echter is er bij de aspiranten (+16) een
mogelijkheid om 2 alcoholische
dranken te benuttigen (enkel pintjes).
Bij de kerels gaat het over max. 2 nonalcoholische dranken. Gedurende het
kamp zal een drankenpoef opgesteld
worden die dan achteraf (na het kamp)
betaald zal worden. De nadruk ligt
natuurlijk op het gezellig samenzijn met
de groep om zo de cohesie en de
groepssfeer nog meer te vergroten.
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-Wat moet er in onze valiezen?
Houd er rekening mee dat je nu
(afhankelijk van hoelang je meegaat)
een andere hoeveelheid kledij zal
moeten meenemen. De uitleg hoe dit
geregeld wordt vind je op pagina 9-11!
• Hoeslaken
• Kussen + Kussensloop
• Dekbed of slaapzak
• Pyjama
• Toiletzak met daarin:
• Zeep + zeepdoos of douchezeep +
Shampoo
• Kam of borstel
• Tandenborstel, bekertje en tandpasta
• Zonnecrème
• Grote handdoeken
• Kleine handdoeken
• Washandjes
• Voldoende ondergoed, shorts, Tshirts, kousen, ...
• Schoenen (in een aparte zak):
• Sportschoenen
• Regendichte schoenen of laarzen
• Sleffers of pantoffels
• Regenjas
• Truien (het kan ’s avonds koud zijn in
de Kempen)
• Lange broek (het kan ’s avonds koud
zijn in de Kempen)
• Zwemshort/ broek
• Voor de Jefkes en speelclubbers die
nog niet zo goed kunnen zwemmen:
zwembandjes
• 1 Pet of hoedje
• 1 of 2 Vuillinnenzak(ken)
• Zakdoeken
• Zaklamp

• Zakgeld (7 euro (per week), af te
geven in een envelop met de kids-ID en
ziekteklevers aan de leiding.)
• We komen in uniform aan dus steek
dit niet in je valies.
- Vergeet niet om je kledij te tekenen,
zo kunnen we verloren voorwerpen tot
het minimum beperken!!!
- Voor de ouders van de kleinsten
hebben we nog een TIP. We hebben
ondervonden
dat
het
voor
speelclubbers en Jefkes niet altijd
makkelijk is om na een paar dagen hun
kousen, onderbroeken, in hun grote
valies te vinden. Daarom raden wij aan
om op voorhand per dag een zakje te
maken met kledij, onderbroek en
kousen. Je kan dan bijvoorbeeld een
etiket plakken op het zakje met een
zonnetje op voor dagen met mooi weer
en met een wolkje voor de iets koudere
dagen.
- Briefpapier + enveloppen: briefpapier
(denk aan de adressen van de mensen
waarnaar je wil schrijven).
- Aan de mama’s en papa’s willen we
nog even melden dat de kinderen
slechts 2 maal in 10 dagen een kort
moment krijgen om een briefje te
schrijven!
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Indeling van het kamp!!!
Ook dit jaar heeft corona een kleine invloed op ons bivak. Daarom Hier vind je hier kort
een volledig chronologisch verloop van ons kamp. Lees dit goed na want alle DATA en
UREN kan je hier lezen wanneer jij of je spullen ergens verwacht worden.

- 16 juli 20u: Ga je de eerste week mee op kamp, Je koffer en spullen worden verwacht
op de Chiro (Kapelstraat 6), wees zeker op tijd want de camion kan niet wachten. De
toppers mogen ook hun fiets meebrengen aangezien ze deze nodig zullen hebben in
Kasterlee maar niet met de fiets op kamp vertrekken.

Jefkes, Speelclub, Rakkers, Toppers
-18 juli 9u40: Het vertrek naar Kasterlee met de trein. We verwachten iedereen in
Chiro uniform aan het station van Willebroek om 9.40 uur. Wees op tijd aub (een trein
vertrekt op de uren die hij moet vertrekken, dus wachten op iemand die te laat is gaat
jammer genoeg niet) Breng zeker een lunchpakket en “aan het weer aangepaste” kledij
mee voor onderweg.

Kerels en Aspiranten
-18 juli 9u: Jullie worden om 8u45 verwacht aan de Chiro lokalen. Wij vragen jullie om:
een lunchpakket, genoeg water en aangepaste kledij mee te nemen. Het is namelijk
een eindje fietsen dus smeer die beentjes maar al goed in.
Kom je later (in de 1ste week of de 2de of 3de week) dan kan je fiets meegegeven worden
met de vrachtwagen of je brengt deze zelf mee! (toppers, kerels, aspiranten)
Wij verwachten dat deze fietsen veilig en in orde zullen zijn:

- werkend voor- en achterlicht
- alle verplichte reflectoren
- werkende fietsbel
- remmen die werken wanneer het moet
- banden goed opgepompt
- reservemateriaal (pech komt altijd op een onverwacht moment)
- Wij vragen zeker niet om je beste en duurste fiets mee te nemen op
kamp, maar wel een exemplaar dat voldoet aan bovenstaande normen.
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Voor de ophaal en het brengen van leden gebruiken we een Kiss & Ride systeem. Elke
afdeling krijgt een bepaald uur waarop jullie langs mogen komen om jullie zoon op te
halen. De dagen waarop dit door zal gaan zijn: zondag 25 jullie (eind week 1), zondag
1 augustus (eind week 2) en zaterdag 7 augustus (eind week 3) (de normale
bezoekdagen). Helaas zijn we door corona verplicht geen normale bezoekdag te
houden, gelieve je dus aan de juiste uren te houden.
HEEL BELANGRIJK IS DAT DE OUDERS NIET MOGEN UITSTAPPEN ZODAT DE
KAMPBUBBEL GESLOTEN VAN DE BUITENWERELD BLIJFT.
Zondag 25 jullie:

Zondag 1 augustus:

Jefkes

14:00 – 14:30

Jefkes

14:00 – 14:30

speelclub

14:30 – 15:00

speelclub

14:30 – 15:00

Rakkers

15:00 – 15:30

Rakkers

15:00 – 15:30

Toppers

15:30 – 16:00

Toppers

15:30 – 16:00

Kerels

16:00 – 16:30

Kerels

16:00 – 16:30

Aspi’s

16:30 – 17:00

Aspi’s

16:30 – 17:00

Leiding

17:00 – 17:30

Leiding

17:00 – 17:30

Zaterdag 7 augustus (einde kamp): We gebruiken we hetzelfde systeem om de leden
op te halen. Je neemt je valiezen en fiets ook mee naar huis. Moest dit niet gaan
kunnen we je spullen nog meegeven met de vrachtwagen en kan je deze komen ophalen
op de chiro (het uur zal hier nog van doorgegeven worden).
Jefkes

13:00 – 13:30

speelclub

13:30 – 14:00

Rakkers

14:00 – 14:30

Toppers

14:30 – 15:00

Kerels

15:00 – 15:30

Aspi’s

15:30 – 16:00

Leiding

16:00 – 16:30
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Wat neem ik mee? (Schema)
- ik ga 1 week mee op kamp: Je komt en brengt je spullen mee voor een één week op
de gepaste data hierboven beschreven (1ste week: spullen in de vrachtwagen en vertrek
met fiets of trein)
- ik ga 2 weken mee op kamp: Er wordt van iedereen verwacht om voor twee weken
kledij en spullen te voorzien. De bezoekdagen dienen louter om af te zetten en op te
halen van leden. Zo trachten we de contacten tot een minimum te beperken. Neem
dus zeker voldoende mee! (je vertrekt de eerste week = spullen in de vrachtwagen en
vertrek met fiets of trein, je vertrekt de tweede week = spullen zelf meenemen op
zondag 25 jullie)
- ik ga 3 weken mee op kamp: Voor de mensen die 3 weken lang mee op kamp gaan,
gaan we in de loop van het kamp hun kleren wassen zodat ze toch nog genoeg kledij
hebben voor 3 weken mee te gaan. We raden dus aan ongeveer voor 12 dagen kleren
mee te geven met de vrachtwagen. De kledij zal gewassen worden in een wascenter
ten koste van de Chiro.

Dagindeling Bivak
8u00 Iedereen staat op
8u30 Ochtendformatie en ontbijt
9u15 Diensten en spelactiviteiten
12u00 Middageten
13u00 Platte rust
14u00 Spelactiviteiten
16u00 Vieruurtje
18u30 Avondeten
20u00 Avondformatie en
spelactiviteiten, Jefkes gaan bijna
slapen
20u30 Speelclubbers gaan naar dromenland
21u00 Rakkers kruipen in hunnen tram
21u30 Toppers gaan totaal uitgeput naar hun nestje
22u00 De Kerels ruilen de dag in met de nacht
22u30 De Aspiranten gaan pitten
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Wegwijzer naar Kasterlee
- Er zijn verschillende routes naar Kasterlee, maar deze route is volgens ons de
simpelste en snelste:
Neem de A12 richting Antwerpen. Rij de ring rond Antwerpen op en vervolgens neem
je afrit Turnhout-Hasselt-Luik. Nu rij je op de E313. Nadat je ongeveer 10 km hebt
gereden op deze E313 neem je de afrit Turnhout-Eindhoven: de E34. Nu mag je rustig
een heel eindje rijden en kan je reeds genieten van de sparren langs de baan. Je
neemt afrit nummer 24 TURNHOUT-KASTERLEE, richting Kasterlee. Aan het rondpunt,
volg je richting Lichtaart tot aan het volgende rondpunt. Daar neem je rechts
(eveneens richting Lichtaart). Na enkele honderden meters ziet u op de rechterkant
een Taverne. Na ongeveer 100 meter zie je op je rechterkant een pijl ‘Chiro
Willebroek’. Aan de andere kant van de baan staat er een bord ‘Provinciaal Domein
Hoge Mouw’. Wanneer je dus de juiste zandweg rechts ingedraaid bent, zie je recht
voor je het beroemde HUIZEKE staan.
Voor de gps-gebruikers: Boskabouterpad 1 is een nieuwe straatnaam (2008) en zal je
misschien niet terugvinden. De hoofdbaan is “Lichtaartsebaan”. Aan de pijl “Chiro
Willebroek” inslaan en je komt uit op ’t Huizeke.
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Jefkes
Allerliefste Jefkes
Spijtig genoeg zit het Chirojaar er bijna op! De laatste Chirozondag is al gepasseerd,
maar voor de enige echte afsluiter van dit jaar is er natuurlijk het supertoffe,
megabangelijke kamp voorzien waar
Wij, jullie leiding, samen met jullie, gaan niet 1, niet 2 maar wel 3 weken lang nonstop spelletjes zullen spelen en samen plezier zullen maken.
Om op het kamp nog meer plezier te kunnen beleven, vragen wij jullie om voor de 3
weken iets extra mee te nemen: legerkledij, een effen witte T-shirt, iets van
dierenkledij en ouderwetse kledij.
Nu jullie dit allemaal weten, hopen wij jullie allemaal te mogen ontvangen op het
kampterrein.
Wij hebben er alvast super veel zin in en wij hopen jullie ook. Jullie top leiding:

Khana, Lode en Jelle
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Speelclub
Liefste speelclubbertjes,
Groot nieuws; Er is een warme zomer en een
bangelijk kamp in aantocht, en jullie mogen
allemaal mee 😮! Via deze weg willen we jullie ook
nog bedanken voor het prachtige jaar dat we toch
weeral beleefd hebben. Jullie waren fantastisch.

Wees dit jaar zeker extra voorzichtig in de bossen,
er lopen namelijk geesten en vuurheren rond die
jullie wel eens het leven zuur zouden kunnen
maken. Gelukkig loopt er in datzelfde bos een
avatar rond die ons allen kan redden van de
ondergang...

Om je te beschermen tegen de vuurnatie moet je zeker enkele outfits meenemen;
legerkleren, meisjeskleren, kleren die heel vuil mogen worden, een hele mooie
superfancy pyjama. In deze outfits ben je namelijk onzichtbaar voor de vuurnatie! Ook
je favoriete knuffelbeer mag je meenemen.

Wij hebben er alvast megaveel zin in heren!
Tot heel binnenkort,

De speelclubleiding
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Rakkers
Hey liefste Rakkertjes,
Het is bijna zover: binnen enkele weken vertrekken we op kamp! Hier zullen jullie
kennis maken met de vier oer elementen: Water, Aarde, Vuur en Lucht. Elk element is
belangrijk en zorgt voor harmonie in de wereld. Het is dus zeer belangrijk dat de
stuurders der elementen blijven bestaan en hun kennis doorgeven aan de volgende
generaties! De leiding heeft daarom het afgelopen jaar enkele workshops gevolgd in
het meesteren der elementen, maar 3 nieuwe stuurders is natuurlijk niet genoeg. Nu
is het aan jullie! Bereid jullie maar goed voor want doorheen het kamp zullen we jullie
omtoveren tot meesters in het sturen van de elementen.
De eerste stuurders der elementen leerden dit van de natuur. Zo leerden de
aardstuurders aardsturen van de mollen en de waterstuurders watersturen van de
maan. Er valt dus zeer veel te leren van de natuur! Gelukkig is er hier in de bossen van
Kasterlee geen tekort aan natuur en kunnen we deze in alle rust bestuderen en leren
respecteren! Over de natuur gesproken: een meester der elementen heeft natuurlijk
een dierlijke vriend, die hem helpt tijdens zijn avonturen. Daarom vragen we dat jullie
al voor het kamp gaan op zoek gaan naar een dierenknuffel die je zal ondersteunen
tijdens het kamp! Deze zal je helpen wanneer je hem het meest nodig hebt!
Wat moet je zeker meenemen?
-Een slechte dieren knuffel
- Legerkledij
- Slechte kledij
- Zaklamp
- Zwembroek
- Meisjeskledij
- Een klein (ingepakt) cadeautje
- Witte T-shirt die vuil mag worden
- Opblaasbare floaties (groot genoeg)
Tot op kamp!

Groetjes
Vuurmeester Mateo, watermeester
Brendan en aardmeester Niels
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Toppers
Wees gegroet Toppers onder toppers
De Chirozondagen zitten er alweer op maar met een knaller hebben we het kunnen
afsluiten. Zoals jullie ondertussen weten is het thema van dit jaar ‘Avatar. Sommigen
onder jullie kunnen al blijkbaar het element Lucht beheersen want die golfballetjes
gingen vlot in de ‘holes’. Jammer genoeg kon nog niemand het element Water
besturen want we zaten even in een zware regenbui. Het element Aarde kwam niet
aanbod buiten dat jullie allemaal aardige jongens zijn (vergeef ons dit flauw mopje).
Het laatste element Vuur hebben we de laatste zondag ook niet gezien. Buiten dat
enkelen hun dansmoves op de fiets fire waren (“ahw shit here we go again with the
mopjes”).
Hopelijk hebben jullie even veel zin in het Bivak als ons. Alle elementen zullen
voldoende aanbod komen dus wees gewaarschuwd. Voor helemaal voorbereid te zijn
kan je online alle afleveringen gratis bekijken van de serie op de site van Nickelodeon.
Geniet trouwens nog maar van die laatste momenten met jullie schermen. Want in
Kasterlee is daar geen ruimte noch tijd voor. Hou vooral jullie gsm-scherm goed in de
gaten naar aanloop van het kamp. Hier gaan we nog veel communiceren met jullie over
zaken die jullie zeker moeten meenemen.
We gaan jullie tijdens het kamp opleiden om de elementen te beheersen. Warre als
Watermeester zijnde zal jullie de kneepjes van het vak leren. Andres zal op zijn beurt
jullie de schoonheid aanleren van Lucht. Yassine zal jullie laten inzien wat er allemaal
komt kijken bij het element Aarde. Voor het element Vuur zullen we allemaal als één
grote groep proeven moeten ondergaan. Na deze helse weken en opleidingen hopen
we mee de harmonie te kunnen herstellen.
Wij geloven alvast in jullie want als we één ding kunnen zeggen over jullie dan is het
wel dat jullie een harmonische groep zijn met een goede dynamiek!!!
Het was ons een genoegen jullie leiders te zijn en we gaan er nog eens dikkkk tegenaan
in Kasterlee x o x o
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Kerels
Gegroet beste Kerels
Dit jaar zijn jullie uitverkozen om 3 weken te komen leven in de prachtige wereld van
aardemeesters, waterstuurders, vuurstuurders en luchtnomaden. Jullie zullen
opgeleid worden tot echte Avatars die na deze 3 weken de 4 elementen zullen
beheersen. We geven jullie alvast aan voorproefje wat jullie te wachten staat.

Water. In lijn met de kleur van onze groep, beheersen we met trots dit element en met
jullie oplettend oog spotten jullie het aanwezige schoon rond de (zwem)vijvers. Vooral
leider Marco zal jullie van deze lessen voorzien. Jullie leren daarnaast dat water het
beste helpt tegen afkoeling en zullen hier dan ook veel tijd spenderen op warme dagen.
Jullie zullen leren om jezelf voort te bewegen in het water, zich onder te dompelen in
het water, te springen in het water en het water tot zich te nemen. (Om dit element
optimaal te leren beheersen is het belangrijk om de juiste kledij te voorzien. Neem
daarom uw gekste wateroutfit mee. Denk aan strakke speedo’s of badpakken,
zwemvliezen, badmutsen, zwembandjes, …)

Aarde. Verdwalen diep in de bossen is voor jullie geen probleem. Daar leren jullie
overdag en ’s nachts tot rust te komen en één te worden met de natuur. Zo bouwen
jullie vertrouwen op met de aarde die zich onder en rond jullie bevindt. Voor dit
element is het belangrijk goed in vorm te zijn. Aarde is ten slotte het zwaarste element
van alle vier. Jullie zullen dus naast verdwalen in de bossen fysiek getraind worden tot
jullie echte patsers worden. De grootse patserleider Bartje zal jullie dit element eigen
maken. (We hoorden van de grootmeester dat jullie voor dit element jullie patseroutfit
zeker niet mogen vergeten. Zorg dus dat je uw marcelleke en joggingbroek dus zeker
meeneemt.)

Vuur. Onder leiding van jullie vurigste leider Lode, leren jullie het meest uitdagende
element te beheersen. Een kleine bliksemschicht schrikt jullie niet af verder te gaan
met de training. Jullie leren deze te sturen en gaan veilig om met het element vuur.
We spenderen daarom in de avond veel tijd rond warme vuren om dit element ten
volle te bestuderen en de warmte hiervan te voelen. (Voor dit element hoeven jullie
geen materiaal mee te nemen. Wel nemen jullie uw innerlijke warmte mee om deze te
verspreiden over de groep. Op die manier zorgen we voor een goeie sfeer in de groep
wat onze training versterkt.)
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Lucht. Jullie dagelijkse meditatiesessie en onderdompeling in de veganistische wereld
wordt begeleid door de meester luchtnomaad Jonas. Door veel tijd buiten te
spenderen leren jullie de luchtstromen voelen en zelfs ook beheersen. Om deze
optimaal te ervaren ontdoen we ons van ons hoofdhaar en trekken we ons terug naar
rustige plekken, weg van de andere stammen. Hier doen we verschillende
ademhalingsoefeningen en leren we te dansen met de wind zonder gestoord te
worden. Deze missie zal een drietal dagen duren waarna we terugkeren naar ons
basiskamp om daar verder te genieten van de natuur. (Neem voor deze missie zeker
uw monnik kledij en een zakcentje mee (15euro)).
Wij zien u in de wonderbaarlijke avatarwereld waardige krijgers. (Een echte krijger siert
zich in zijn eenvoud, neem daarvoor een outfit mee die volledig bestaat uit dezelfde
kleur met een bijpassend hoofddeksel in dezelfde kleur)
Tot dan, jullie Leiders xoxo
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Aspiranten
Beste aspiranten
Na een moeilijk jaar zijn we toch geëindigd met een leuke Chiro-zondag, dit heeft ons
uiteraard heel veel zin gegeven in een bangelijk bivak. Het wc-papier gaat viraal,
waardoor we toch al een aardig centje hebben. Hiermee gaan we op een super leuke
3-daagse en wat we daar gaan doen is voor jullie een vraag maar voor ons een weet!
Wat we al kunnen zeggen is dat jullie je kuitjes alvast mogen insmeren. Sommige onder
jullie nemen dit jaar een grote stap in jullie Chiro carrière dus nog een reden te meer
om er een knaller van formaat van te maken en ons dubbel en dik te amuseren!
Uiteraard hebben jullie ook wat zaken nodig deze vinden jullie hier onder terug.

Benodigdheden:
- Kostuum plus masker waardoor je volledig onherkenbaar bent (neem dit mee in een
zwarte vuilzak die volledig dicht getapet is met jouw naam erop) Ps: laat dit kostuum
niet aan elkaar zien!
- uw beste camouflage kledij waardoor je helemaal opgaat in de natuur
- witte T-shirt die gepimpt mag worden
- Aziatische kledij
- Maffiakledij samen met je beste pokerface

Tot binnenkort om er een spetterend bivak
van te maken!!
Jullie liefste leiding
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Spellekes
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Oefen je zangstem voor de formaties!
Ochtendlied
Wij hijsen bij (ochtendlied)
Wij hijsen bij het gloren van de morgend
Ons vlagge als een biedend lied!
Want heilig is ‘t geschenk van elke morgend
Dat god ons weer t’ aanvaarden biedt
Draag door weer en wind ons vlagge
Teken van de heldentijd
Laat ze waaien, laat ze werven
Allen voor de grote strijd
Laat ze waaien, laat ze werven
Allen voor de grote strijd

Avondlied
Daal nu bij het zinken (avondlied)
Daal nu bij het zinken van deze dag,
Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag.
Gij zijt zegen, troost en lach,
Daal in d’ avondzon o vlag,
Heer, wij bergen in ons hart uw vlag
Zegen haar en ons uw jonge wacht.
Goedenavond vlag en dag, Kristus
Koning, goedenacht (tweemaal)
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