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Avatar, meester van de 4 elementen!
Gegroet inwoners van Burcht-Sing-Sei en Chi-ro beoefenaars.
De vakantie is zoals elk jaar weer een punt om naar uit te kijken, een moment dat
met rasse schreden nadert. Wat doe je met die zeeën van tijd die nog geen
doeleinde kennen maar die je zeker nuttig wilt spenderen?
Bij weinig inspiratie voor wat zinnigs stellen wij je nu al voor om je rugzak reeds
te pakken voor de 1ste augustus om met Chiro Burcht weer de beste tijd van het
jaar te beleven op en zinderend kamp waarvan de uiterste details bij de
eeuwwisseling nog worden naverteld.
De bestemming voor onze waanzinnige 10 dagen aan onverdund vertier dit jaar is
geprikt op het pittoreske dorpje Meeuwen-Gruitrode. Een groot terrein, een
waterdicht dak boven ons hoofd, een ruime keuken, meer heeft Chiro Burcht niet
nodig om de inheemse bevolking van Meeuwen op te schrikken van de 1ste tot de
11de augustus op onze typisch jolige manier van doen.
De wereld waarin we dit jaar worden gedompeld is die van Avatar Aang, de
laatste luchtmeester in een wereld die verdeeld is in 4 naties met elk hun eigen
element. Water, aarde, vuur en lucht zullen centraal staan in het kamp en
uiteindelijk zal ieder van ons na afloop een element op die manier beheersen dat
het lijkt alsof je fietst, zo dagelijks zal het aanvoelen.
Als jij dus iemand bent die zich 10 dagen aan een stuk wilt uitleven samen met
andere vrienden en vriendinnen, de wereld eens wilt verkennen, de longen uit je
lijf wilt spelen en heel misschien die supertoffe leiding wat wilt ambeteren maar je
voor de rest 10 dagen lang van je beste kant laten zien, dan moet je ZEKER
meekomen met
ons op chirokamp!
Lees dit boekje eens door en laat het zeker ook eens door je ouders lezen.
Veel leesplezier en tot op ons bivak in augustus!

‘t Leidingsteam
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Belangrijk voor ouders
Aan alle ouders,
Misschien moet uw kind tijdens het bivak geneesmiddelen innemen. Daarom
willen we u vragen om eventuele uitleg hierover op voorhand
en schriftelijk aan de leiding van uw kind mee te delen.
U begrijpt dat er op het moment van het vertrek veel informatie in de drukte kan
verloren gaan. De medische steekkaart die u in dit boekje vindt zouden we
graag samen met de siskaart willen ontvangen bij het binnenbrengen van de
bagage.
We willen er nogmaals de nadruk op leggen om de kleding van uw kind duidelijk
te tekenen en misschien zelfs een inhoudstafel in de koffer te hangen. Dit
bespaart ons veel kostbare tijd bij het bezorgen van verloren kledij aan de
eigenaar.
Zit u nog met vragen over bepaalde zaken of wenst u meer uitleg, contacteer dan
zeker de leiding van uw kind voor een huisbezoek zodat al uw vragen
beantwoordt kunnen worden en u uw kind met gerust hart op bivak kan laten
vertrekken.
Als laatste willen we u nog meedelen dat er ook dit jaar GEEN BEZOEKDAG is.
We willen u vragen dit te respecteren en geen onverwacht bezoekje te brengen.
Met een briefje zal u uw kind zeker zo blij maken.
Wij danken u alvast voor uw begrip.

Belangrijke afspraken voor leden

We willen nadrukkelijk vragen om volgende zaken te laten op een Chirokamp.

Het is verboden ...
... andere kinderen te pesten
... te stelen
... nacht- of avondlawaai te maken
... de kampplaats te verlaten
... alcoholische dranken mee te nemen
... elke vorm van drugs mee te nemen
... iets mee te nemen dat ZEKER niet tot
een chirokamp behoort.
LET OP!

Speelclub en Rakwi mogen GEEN gsmtoestel meenemen.
Er wordt elke dag een moment voorzien om brieven te schrijven! In
geval van problemen neemt de leiding zelf contact op, of is de
leiding altijd bereikbaar.
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Wat je zeker moet weten!
- Ons bivak is een OPEN BIVAK, dit wil zeggen dat
ook niet-chiroleden toch aan het kamp kunnen
deelnemen. Zij betalen dan wel nog 10euro extra voor
de verzekering.
- De kleinsten onder ons hebben de mogelijkheid om
maar 6 dagen te blijven. Alle leukere dingen zijn gepland in de
eerste 6 dagen. Ze worden dan terug opgehaald door de ouders op
6 augustus om 19u30 op de kampplaats zelf.
- Dit jaar gaan de Speelclub en Rakwi met de AUTO van mama of
papa. Tito en Keti met de fiets de dag ervoor!
We komen allemaal met de auto terug, dus ouders van de
TITO's en KETI's moeten hun kind(eren) komen afhalen op 11
augustus op het kamp.
- Wie verjaart op het kamp zelf, krijgt natuurlijk van
de chiro een cadeautje. Kom dus niet op deze dag je
kind eens bezoeken op kamp! Dit omdat anders de andere kinderen
heimwee zouden krijgen.
- Voor tito's en keti's staan we erop dat de kinderen een fiets
meekrijgen die DEGELIJK is! Kijk zeker de banden na en de
remmen. Elk jaar lopen wij uren vertraging op doordat kinderen
afgedankte fietsen meekrijgen op kamp.
Denk aan de veiligheid van uw kind.

Belangrijke afspraken voor iedereen

- Door het niet vermelden van een naam in alle kledij,
verspelen we elke kampdag minstens een half uur om
deze te tonen aan de kinderen.
Mogen we dus UITDRUKKELIJK vragen om de naam
van je kind te vermelden op ALLE kledij!
- Tijdens het afhalen van de kinderen die 6 dagen
blijven, vragen we GEEN FRISDRANKEN of SNOEP
mee te brengen!!! Uw kind is op dit moment nog altijd
op het chirokamp en alle kinderen worden gelijk
behandeld tijdens ons chirokamp!
- Tijdens het brengen en afhalen zou het ook gewenst zijn om NIET
te ROKEN in het BIJZIJN van andere kinderen. De
leiding en de kookploeg houdt zich natuurlijk ook aan
deze afspraak.
- Mogen we vragen aan alle sterke papa's die hun zoon
of dochter komen afhalen op de chiro aan het einde van
het kamp, even te helpen bij het uitladen van de camion.
Zo kan iedereen sneller naar huis.
- Inschrijven kan TEN LAATSTE tot 1 JULI. Omdat de
kookploeg graag op voorhand hun voorraad in orde
brengt is het dus vanzelfsprekend dat we hierna niet
even nog wat eten kunnen bijkopen. Verder in het
boekje krijg je alle informatie in verband met het inschrijven.
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Algemene inlichtingen
Vertrek oudere groepen
Woensdag 31 juli
De Tito’s en Keti’s vertrekken met de fiets op kamp de dag voor de anderen en
overnachten op een nog te bepalen plaats. Zij worden verwacht op de Chiro om
9u zodat we zonder oponthoud kunnen vertrekken tegen half 10.
Vertrek jongere groepen
Donderdag 1 augustus,
Speelclub en Rakwi vertrekken met de ouders MET DE AUTO vanaf de Chiro. We
verwachten iedereen op de chiro om 14u30. Alle kinderen moeten zeker voor
kwart voor 3 op de chiro aanwezig zijn want we vertrekken samen om 15u
ZORG DUS DAT JE OP TIJD BENT!!!
Einde
Zondag 11 augustus
Alle afdelingen komen terug met de ouders. We verwachten de ouders om 12u30
op de kampplaats. We vertrekken om 13u op de kampplaats om terug naar de
Chiro te keren en daar de slotformatie, foto en aandenken mee te nemen.
De ouders van de speelclubjes die maar 6 dagen meegaan, mogen
hun kind donderdag 6 augustus om 19u30 op de kampplaats komen halen.
Gelieve jullie strikt aan dit uur te houden. Iedereen zou rond
19u45 weer huiswaarts moeten keren met jullie zoon of dochter.
Kostprijs
De prijs voor 10 dagen bedraagt slechts 115euro.
Een broer of zus gaat mee voor slechts 100euro.
De speelclubbers die maar 6 dagen meegaan betalen 65euro.
Kinderen die nog geen lid zijn van de chiro moeten voor het kamp nog extra
verzekerd worden. Er komt dan nog 10euro bij bovenop de prijs.

Bagage
Binnenbrengen op vrijdag 31 juli tussen 18u en 20u. Hier ook de medische
steekkaart afgeven, zakgeld en siskaart in enveloppe met naam kind erop.
Adres
Chiro Burcht
Terrein Heidedal
Zavelstraat (zonder nummer)
3670 Meeuwen-Gruitrode
Rekeningnummer
Om het kamp te betalen en te bevestigen volstaat het om het inschrijvingsgeld te
storten op volgend rekeningnummer met de vermelding van de namen van de
kinderen :
320-0257556-91
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Wat moet je allemaal meebrengen?
Slaapgerief
* IEDEREEN neemt een veldbedje mee!
* Slaapzak + extra deken voor wie in een tent slaapt
* Pyjama of slaapkleed (2 stuks)
Kledij
* Een warme jas
* 12 onderbroeken (eventueel ook onderhemdjes)
* 10 paar kousen (ook blauwe om onder het uniform te dragen)
* 8 T-shirts (kunnen erg vuil worden)
* 6 korte broeken
* 3 lange broeken
* 3 warme truien
* Regenkledij
* Zwemgerief (zwembroek of badpak + grote handdoek + eventueel badmuts)
* Zakdoeken
* Een linnen zak om vuile kledij in te steken (geen plastieken,
want daar stikt natte kledij in)
Mogen we vragen aan de ouders van de speelclubbers dat
ze voor elke dag kledij bij elkaar steken. Per pakje een
onderbroek, een paar kousen, een T-shirt en een korte
broek (eventueel nog een zakje met wat extra onderbroeken
en kousen). Zo moet de leiding niet teveel tijd besteden aan het bij
elkaar zoeken van de kledij
Eetgerief
* Diep bord
* Plat bord
* Beker
* Bestek (mes + vork + soeplepel + dessertlepel)
* Stoffen bestekzakje (verplicht!)
Mogen we u vragen om geen wegwerpplastiek of breekbare spullen mee
te geven & het eetgerief te voorzien van een teken dat niet afwasbaar is

Schoeisel
* Turnpantoffels of iets makkelijk voor 's avonds
* Stevige wandelschoenen waarin je geen bleinen krijgt
* Laarzen of schoeisel dat heel vuil mag worden
* Eventueel waterschoentjes of watersandalen als je deze hebt
Wasgerief
* Toiletzak
* Zeep
* Shampoo
* Tandenborstel + tandpasta + bekertje
* Kam of borstel
* Zonnecrème en after-sun
* Minstens 6 washandjes
* Minstens 6 handdoeken
* Plastieken waskkommetje
Schrijfgerief
* Balpen
* Enveloppen
* Briefpapier of kaartjes
* Postzegels
Postzegels of kaartjes kunnen op kamp gekocht worden. Gelieve uw
kind hier ook wat zakgeld voor mee te geven. Het is nuttig om voor
speelclubbers en rakwi's het adres op voorhand op de omslagen te
schrijven (of eventueel op etiketten). Zo bent u er zeker van dat de
brieven terecht zullen komen.
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Wat moet je nog meebrengen?

Voor iedereen

* 2 rollen toilet papier
* 2 keukenhanddoeken
* Zaklamp
* Petje
* Drinkbus
* Veiligheidsspelden
* Vuilniszak (mag zonder opschrift)
* Identiteitskaart + siskaart (af te geven bij bagage brengen)
* Medische steekkaart (af te geven bij bagage brengen)
* Een beetje zakgeld (ook bij binnebrengen bagage in enveloppe)
* Rugzak =>
- Voor speelclub en rakwi dient die om op dagtocht te gaan. Er moet
eten, drinken en zwemgerief in kunnen
- Voor Tito’s en keti's dient deze om op tweedaagse te gaan. Er moet nog een
extra slaapzak en matrasje bij kunnen.
* Verkleedkleren : het thema is Avatar. Kijk zeker eens naar de tekenfilmserie op
nickelodeon en zoek leuke verkleedkleren als water-, aarde-, vuur- of
luchtmeester (voor de ouders die geen idee hebben kan je het altijd opzoeken of
raad vragen bij uw kind, die weet vast wel wat en hoe te verkleden), of .... Je
mag je verkleden in iets dat je kan terugvinden in het thema Avatar!
* Een witte T-shirt die beschilderd mag worden
Alleen voor tito en keti!!!
* Zakmes, geen gevaarlijke messen die want die worden geconfisceerd
* Een fiets om mee op kamp te gaan! VOLLEDIG IN ORDE!
Wat neem je niet mee?
* Snoep en drank
* Waardevolle voorwerpen (Ipod, radio,...) en dure kledij
* Alles wat niet op een kamp thuishoort
* Als tito's en keti's iets speciaal voor in de tent willen meenemen zeg het dan
eerst tegen de leiding! Bijna alles mag om je tent te versieren! Maak een leuke
zithoek, toffe lichtjes, een stereo, . . . kom het gewoon aan de leiding vragen en
wij zorgen dat het mee de camion

Oftewel

Gegroet moedige speelclubstrijders,
We hopen dat jullie al aan het aftellen zijn naar een supercool chirokamp!
Want dat doen wij al een heel jaar! We hopen alle speelclubbers te
verwelkomen in het pittoreske Gruitrode om daar de boel eens goed
onveilig te maken en te laten zien wie dat de speelclubbertjes zijn van
Chiro Burcht. Wat mag je zoals verwachten? Een fantastische trektocht
doorheen het nabijgelegen bos, een goeie vettige puddingquiz, een
gigantisch groot spel waarbij de oudere leden eens goei hun vet krijgen of
gewoon de leiding eens een keer goed treiteren en plagen? ’s avonds
lekker uitrusten met een warme chocolademelk om dan lekker knus in
onze bedjes te kruipen en na te soezen van een geweldige chirodag.
Redenen genoeg dus om dit kamp niet te hoeven missen. Dit jaar gaan we
naar de plek waar de Avatar eerder is geweest en waar wij ook onze
speciale krachten gaan aansterken. Ben je een watermeester,
vuurmeester, aardemeester of een luchtmeester dat maakt niets uit! Wij,
jullie grootmeesters gaan jullie alle vaardigheden aanleren om een
waardige avatar te worden en de wereld te redden. Het is belangrijk om
jullie moed niet te verliezen en te laten zien wat eena speelclubstrijder
waard is. Vele gevaren gaan ons pad kruisen maar wij deinzen niet terug.
Wij gaan de wereld laten zien wat de speelclub in zijn mars heeft! We zien
jullie allemaal op 1 augustus gepakt en gezakt op de terreinen van Chiro
Burcht om zo af te reizen per vliegende Bizon naar Gruitrode.
Vele moedige groeten en tot ziens!
De grootmeesters Tiziana, Jolan en Chiel!
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Kleuren maar! (En liefst met houtskool zoals de chinezen
dat ook kunnen!) ;D

Hey rakwieten,
Staan jullie ook al zo te watertanden naar het kamp? Staat jullie hart ook
reeds in vuur en vlam, geraken jullie ook steeds de grond onder jullie
voeten kwijt wanneer jullie je inbeelden hoe dicht het kamp weeral voor
de deur staat en kunnen ook jullie niet wachten totdat een gigantische
windstoot onze bus zal aanduwen, recht naar het kamp? Wel, dan hebben
wij geweldig nieuws, want dit boekje betekent de laatste rechte lijn
richting Meeuwen!
We leren niet enkel hoe we de vuurnatie moeten temmen, we houden ook
spelen met de waternatie en trekken er op los door de ruwe terreinen van
Ba Sing Sé en ook de bossen van O mashu kennen we na het kamp
volledig vanbuiten. Socka zal ons leren boomerangen terwijl Kathara
voordoet hoe je een echte zaag moet spannen. We verkleden ons tot we
erbij neervallen, houden een echte bodypaintmarathon en vertekken zelfs
op een echte dagtocht naar een tot nu toe nog onbekende locatie. Het
kamp belooft weer veel in z’n mars te hebben en wij hopen dat jullie weer
allemaal van de partij zullen zijn!
Gegroet,
Tom, Marie & Ilke
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Heyoo Tito's!
Aarde, water, vuur en bossen- in een notendop precies wat ons kamp
nodig heeft!
Dit Avatarachtige kamp zal wederom een knaller van formaat worden: in
tenten slapen, met het fietske op tocht, bangelijke spelletjes en toffe
fratsen! En ook niet te vergeten: een tweedaagse in plaats van een lame
dagtocht!
Voor de nieuwe groentjes bij de tito's: lees zeker goed wat je allemaal
moet meenemen: het zal heel wat meer zijn dan bij de rakwi's!
Hopelijk hebben we jullie al een beetje warm kunnen maken voor ons
kamp in augustus en als jullie nog vragen hebben: bel ons, schrijf ons,
mail ons, laat ons vlug iets we-e-eten!
Tot slot nog enkele essentiële dingen die je MAG meenemen op kamp!
- leuke shizzle voor in de tent (slingers, kastjes, kleurige dingen,...)
- eventueel boxkes waarm muziek uit kan komen (altijd leuk voor in de
tent)
- een tondeuse en blauwe verf voor de durvers die voor de Avatarlook
willen gaan
- food voor in de tent (aja want dat mag als je een tito bent!)
Greetz
B&L
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Keti’s
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 4 de elementen, kon ze stoppen. Maar toen de wereld hem het meest nodig
had verdween hij. 100 jaren gingen voorbij en mijn broer en ik vonden de nieuwe
avatar. Een luchtmeester genaamd Aang. Zijn luchtstuurtechniek is geweldig,
maar hij moet nog veel leren voor hij anderen kan helpen. Maar ik geloof dat
Aang de wereld kan redden.
Deze legendarische tekst geeft een gestaafde indicatie weer van het te
verwachten avontuur dat jullie te wachten staat. Vuur spuwen, bedwateren,
lookadem uitwasemen of wortel schieten in moeder aarde. We vinden voor ieder
het op zijn lijf geschreven element en leren dit te bedrijven als ware het jongleren
op een eenwieler, zo simpel zal het lijken. We kunnen gissen en gokken over ’t
verloop van dit geweldig 10daags avonturengeweld en pronostieken zullen er niet
aan ontbreken, maar dat het onvergetenlijk zal zijn, daar valt niet over te twisten.
Greets: The great Woods, uit het juiste hout gesneden!
Ps: diegene die zijn hoofd kaal scheert en een blauwe pijl laat tatoeëren heeft
gegarandeerd een voorsprong gedurende het gehele kamp!

