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Dag iedereen! 
 
1 augustus is het weer zo ver, dan vertekken we weer op kamp! 10 dagen waar we al een heel jaar 
naar uitkijken. 
 
Samen met de Avatar gaan we de vier elementen (water, aarde, vuur, lucht) ontdekken. En op wat 
voor een manier! 
 
Om als echte meesters te kunnen vertrekken op kamp vinden jullie alle nodige informatie verder in 
dit boekje. 
 
Inschrijven voor het kamp kan bij de leiding en hoofdleiding. 
Voor speciefiekere vragen en inlichtingen kan je terrecht bij de hoofdleiding (de oppermeesters).  
 

 
Ewoud Lambrecht: 0474 08 33 18 
 
Robin Van de Riet: 0477 51 40 32 
 
Of via hoofdleiding@chiroberkenbloesem.be 
 
In bijlage vinden jullie het medisch attest. We vragen dit ten laatste af te 

geven 23 juni 2019 aan de leiding. Als dit gebeurd is en/of we hebben je betaling ontvangen is je 
inschrijving in orde. Als er na afgeven van het attest gegevens wijzigen, geef je deze nieuwe info door 
aan de leiding van je kind. Hieronder vindt je de info van de leiding per groep: 
 
De leermeesters voor het bivak zijn: 
 
Speelclub: Ewoud & Helena   speelclub@chiroberkenbloesem.be 
Kiekeboes: Katrien, Chloé & Jesse  kiekeboes@chiroberkenbloesem.be 
Rakwi: Olivier & Leïla    rakwi@chiroberkenbloesem.be 
Tito: Anouk & Nora    tito@chiroberkenbloesem.be 
Keti: Ellen & Thomas    keti@chiroberkenbloesem.be 
Aspi : Robin & Lucas    aspi@chiroberkenbloesem.be 
 
Dit jaar gaan we niet zo ver van huis op kamp, we blijven in het vertouwde Vlaams-Brabant. Meer 
bepaald in Baal. Maar we balen niet dat het niet zo ver is, de kampplaats ligt op een leuke locatie 😉. 
Dit jaar gaat het vertrek er iets anders uitzien 
dan normaal. Hier volgt later in het 
kampboekje meer info over. 
Voorsmaakje van de kampplaats? Surf dan 
eens naar onze website: 
www.chiroberkenbloesem.be. Hier kan je de 
kampvoorstelling nog eens herbekijken. 
 
Wij kijken alvast uit naar het bivak, jij ook? 
Veel groetjes, 
 
De heilige leermeesters (de leiding) 
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Belangrijke kampberichten  
 
Inschrijven  
Ieder kind kreeg een medisch attest mee met daarop het inschrijvingsstrookje. Gelieve deze zo snel 
mogelijk in te dienen. We zetten als deadline zondag 23 juni. 

Vertrek  
Omdat de kampplaats dit jaar dicht bij huis is worden de Speelclub, Kiekeboes en Rakwi op de 
kampplaats verwacht op 1 augustus om 14u. Tip: hoor rond bij andere ouders om eventueel samen 
te rijden en te carpoolen. 

Voor de Tito, Keti en Aspi wordt er afgesproken aan de lokalen op 1 augustus om 11u met de fiets. 

Iedereen wordt verwacht in uniform (minimum 2 stuks) op de kampplaats of aan de lokalen. 

We vragen de leden om op tijd te zijn. 

Terugkeer  
Indien alles goed verloopt, mag je ons terug verwachten op zaterdag 10 augustus omstreeks 14u30 
aan de kerk. Hierna gaat iedereen naar de lokalen voor de verplichte eindformatie. Deze formatie kan 
wat tijd in beslag nemen, alsook het uitladen van de camion, gelieve hier rekening mee te houden. 
Daarna kan iedereen met zijn/haar ouders terug mee naar huis om na te vertellen over een super leuk 
kamp! 

Bagage  
Voor Tito, Keti & Aspi dient de bagage binnengeleverd te worden op dinsdag 30 juli. 
Dit kan tussen 18 en 20u.  
Voor Speelclub, Kiekeboes & Rakwi dient de bagage zelf vervoerd te worden wanneer je je kind afzet 
op de kampplaats op 1 augustus. 
Voor alle groepen is het belangrijk veldbedjes of een matje mee te nemen. De 3 oudste groepen slapen 
in tenten en de 3 jongste groepen slapen in het gebouw, maar nergens zijn er bedden voorzien. 
Belangrijk is om de bagagestuks van je kind te labelen, zo komen verloren voorwerpen sneller 
terecht en blijven we na het kamp niet achter met een hele hoop kleren!  
 
Fiets  
Tito, Keti en Aspi vertekken richting baal met de fiets. Keti & Aspi gaan tijdens het kamp ook nog op 2-
daagse. Hiervoor hebben zij dus allemaal een fiets nodig. Om problemen tijdens de tocht te 
voorkomen vragen wij dat de leden hun fiets binnenbrengen voor een korte controle door de leiding. 
Dit kan tijdens het chirojaar t.e.m. 30 juni. Zo weten de leden wat er aan hun fiets schort en hebben 
ze ruim voldoende tijd om eventuele problemen op te lossen tegen het kamp.   

Prijs  
We hebben de kosten voor ons bivak al behoorlijk kunnen drukken dankzij Vosbergleute. Maar om uit 
de kosten te komen, vragen wij nog een bijdrage. Wij vragen u dit bedrag te betalen aan de 
hoofdleiding of te storten op de rekening van Chiro Berkenbloesem  
BE72 7360 4764 1616 (NIEUW REKENINGNUMMER) met vermelding van ‘naam van uw kind + bivak 2018’.  

1ste kind: 140 euro 
2de kind: 130 euro 
3de kind: 120 euro 
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Leden van de Speelclub krijgen de keuze om 7 of 10 dagen mee te gaan. Sommige leden hebben 
namelijk sneller last van heimwee dan andere. De stap is mentaal soms wat te groot om in één keer 
de volledige 10 dagen mee te gaan.   

Uit praktische overweging voor de ouders hebben we besloten om de speelclub van dag 3 tot dag 10 
mee te laten gaan op kamp. 3 augustus is een zaterdag! De kinderen kunnen die avond dan worden 
afgezet op de kampplaats om 18u30. Er wacht hen dan een rondleiding op de kampplaats om nadien 
aan tafel te schuiven voor een heerlijk avondmaal. Natuurlijk kan er gecarpoold worden. Gaat uw 
kind 7 dagen mee, dan betaalt u slechts 100 euro.   

Indien u moeilijkheden ondervindt het bivak te betalen, aarzel dan niet om de hoofdleiding of 
volwassen begeleiding aan te spreken. Dan kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing. We 
hebben namelijk graag iedereen mee op kamp!  

Post  
Op kamp ontvangen we natuurlijk graag post, wil je je kind een briefje schrijven dan kan dat op 
onderstaand adres:   

Chiro Berkenbloesem – Naam van je kind  
Geertruimoerstraat 23  
3128 BAAL 

Wij ontvangen geen bezoek, dus brieven schrijven is de boodschap!  

Wagenziekte  
Als je kind last heeft van wagenziekte, geef hem/haar dan Touristil of dergelijke mee als het nodig is. 
Dit is voortaan op voorschrift en we kunnen bijgevolg zelf geen Touristil meer voorzien in onze 
EHBO-koffer.  

Luizen  
Vorig jaar vertrokken enkele kinderen met luizen op kamp, dit willen we dit jaar voorkomen. We 
vragen dan ook aan iedereen om zijn of haar kind te controleren enkele dagen voor vertrek en indien 
nodig een behandeling te starten. Ook vragen we om de leiding hiervan op de hoogte te brengen 
(ook na behandeling), zo kunnen we verdere besmettingen helpen voorkomen. 

Contact in geval van nood 

Indien je de leiding dringend moet bereiken, kan je steeds terecht bij de hoofdleiding (zie boven) OF 
bij de VB’s. Hen kan je op volgende nummers bereiken: 

Jolijn Bosseloo: 0499079155  

Veerle Cammaerts: 0497839032 
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Maak kennis met de leermeesters 
(de leidingsploeg) 
Elke leermeester is gespecialiseerd in een element. Deze elementen vullen elkaar aan in de 
strijd om de Avatar te helpen. De leermeesters gaan hun leerlingen proberen op te leiden tot 
echte meesters van hun element. 

 

Speelclub 

Element: Junior-Vuur 
Leermeesters: Ewoud & Helena 

 

Kiekeboes 

Element: Lucht 
Leermeesters: Katrien, Chloé & Jesse 
 

Rakwi 

Element: Aarde 
Leermeesters: Olivier & Leïla 

 

 
 

Tito 

Element: Bliksem 
Leermeesters: Anouk & Nora 

 

Keti 

Element: Water 
Leermeesters: Ellen & Thomas 

 

Aspi 

Element: Vuur 
Leermeesters: Robin & Lucas 
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Wat doe je allemaal op kamp?  

  

Kindjes die al eerder zijn mee geweest, kunnen vast bevestigen dat het bivak de leukste tijd is van 
het chirojaar. Zij weten ondertussen wat hen te wachten staat, maar voor zij die dat nog niet weten, 
even een kort overzicht!  

Op de dag van aankomst ga je met de hele groep het terrein eens 
verkennen en daarna begint het echte werk. Je speelt samen spelletjes 
tot de kookouders ons naar de eetzaal lokken voor de eerste 
avondmaaltijd! Tijdens de maaltijden op kamp kan je nagenieten van 
de activiteiten, even tot rust komen en babbelen met je groepsleden.    
 

De volgende dagen worden gevuld met allerlei activiteiten. Zo zijn er 
gewone speldagen voorzien door je leiding, met de allerleukste 
spelletjes.  

  

 
Ook gaan Speelclub, de Kiekeboes en Rakwi op ééndaagse. Dit 
is een daguitstap, maar waarheen is nog een verrassing! 
Tijdens de ééndaagse vertrekken Tito, Keti en Aspi op 
tweedaagse. Zij hebben pech, want op één van deze 2 dagen 
worden er lekkere pannenkoeken gegeten op de kampplaats 
(maar tweedaagse is natuurlijk ook superplezant!). 

  

Vraag je je ook wel eens af hoe het is om andere leiding te hebben? Dan 
heb je geluk, want dat kan je uittesten op Omgekeerde Dag. De 
leidingsploeg wordt dan voor één dagje door elkaar geschud. Ben je ook 
al benieuwd wie jouw nieuwe leiding wordt die dag? Opnieuw een 
verrassing!  
 

Om de kinderen van andere groepen eens te leren kennen, is er Familiedag. Alle groepen worden 
door elkaar gegooid  voor een leuke tocht met onderweg allerlei spelletjes. In de avond wordt er 
gezellig gegeten met je nieuwe groep, maar na het avondeten is alles weer vanouds!  

Het kamp wordt afgesloten met een gezellig kampvuur en een spetterende show!  
 

Je hebt het alvast gemerkt, dit wil je allemaal niet missen!   
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Geen hongerklop met deze 
kookmeesters! 

 
10 dagen trainen om ons element goed te kunnen beheersen, hiervoor hebben we heel veel energie 
nodig. Hiervoor hebben we onze kookmeesters. Zij staan steeds voor ons klaar, ook al voelen we ons 
wat vermoeid door te veel trainingen. Bij deze kookploeg krijg je geen brol op je bord maar wel 
overheerlijke spaghetti, soepjes, pudding en nog zoveel meer! 
 
Wat zijn hun krachten: 
 

• Opnieuw aanvullen van energie (dat kan uiteraard niet zonder hun lekker eten). 
• Eens een eitje tijdens het ontbijt? CHECK! 
• Heimwee of wat verdrietig? Niet meer na een gezellige babbel met de kookwonders! 
• Een leuk spel op kamp met heel de Chiro? Dat wordt waargemaakt door hen, iets om naar uit 

te kijken! 
• Heerlijke pannenkoeken wanneer alle oude groepen weg zijn? TRIPELDUIZENDCHECK! 
• Gevallen, insectenbeet, netels die branden? Zij kunnen je helpen en troosten als de beste! 
• Tussendoortje nodig na al dat ravotten? Staat elke dag om 17u klaar, mjammie! 
• Een heerlijk avondmaal om de vermoeiende dag af te sluiten? Gezelligheid ten top! 
• Lunchpakketten voor trektochten met af en toe een heerlijke chocoladereep? Da’s weer 

geregeld! 
 
Dit jaar nemen we het volgende team mee om de bevoorrading te voorzien: 
 
 
Onze VB’s: 
Veerle Cammaerts 
Jolijn Bosseloo 
 
Logistiek verantwoordelijke: 
Niel Cumps 
 
Keuken:  
Eva Bosseloo 
Tim Hernalsteen 
Ken Adriansens  
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Wat neem je mee?  

 
• Veldbed: Dit jaar zullen alle groepen van Speelclub tot en met Aspi dit moeten meedoen. 

Iedereen neemt dus een veldbed mee. 
• UNIFORM: short of rok, t-shirt en hemd of pull  

Heb je dit nog niet? Dan kan je er één kopen bij De Banier  
(J.P. Minckelersstraat 29, 3000 Leuven of Kolenmarkt 85, 1000 Brussel) 

• Slaapzak, kussen en kussensloop (slaapgerief is dus niet aanwezig op de kampplaats!) 
• Pyjama of warme slaapkledij. De tito, keti en aspi slapen in tenten. Aangezien het ’s nachts 

sterk kan afkoelen, geef je best voldoende warme slaapkledij mee!  
• Regenjas Wanneer het regent is deze onmisbaar, vergeet hem dus zeker niet!  
• Voldoende warme truien, lange broeken, shorts en T-shirts. Hou er rekening mee dat dit 

spelkledij is, geef dus niet de mooiste kleren mee. De kans is immers zeer groot dat de kleren 
tijdens het spelen vuil worden of stuk gaan!   

• Stevige stapschoenen, waarmee de kinderen goed kunnen stappen. Dit is noodzakelijk voor 
dagtochten.  

• Insectenspray/zalfjes 
• Laarzen of watervast schoeisel  
• Voldoende ondergoed en kousen. Geef zeker een onderbroek mee voor elke dag plus een 

aantal reservestuks. Een ongelukje zit namelijk in een klein hoekje…  
• 4 keukenhanddoeken. Vergeet deze zeker niet te labelen, anders doet de leiding het zelf!!!  
• 4 washandjes en 4 handdoeken, ook deze labelen 
• Zakdoeken  
• Toiletgerief (zeep, shampoo, borstel, tandenborstel en tandpasta)  
• Degelijke herbruikbare drankkruik. Een plastiek flesje volstaat niet, we gebruiken dit bijna 

dagelijks!  
• Extra schoenveters  
• Wasspelden  
• Zwempak en badmuts  
• Petje of zonnehoed  
• 2 paar sportschoenen of andere speelschoenen  
• Zaklamp (dit is vooral nuttig voor de oudere groepen tijdens avondspelen)  
• Pantoffels of badslippers (verplicht voor binnen!) 
• Schrijfgerief, briefpapier, postzegels en enveloppen. Gelieve het adres al op de enveloppen te 

schrijven en de postzegel erop te plakken. Dit is veel makkelijker voor uw kind! Postzegels en 
kaartjes kunnen ook ter plaatse gekocht worden bij de leiding.  

• Identiteitskaart en strookjes van de mutualiteit Zorg dat de strookjes e.d. nog geldig zijn.   
• Een beetje zakgeld. Gelieve geen grote biljetten mee te geven aan uw kind.  

Om bijvoorbeeld een postkaartje te kopen is kleingeld veel handiger!  

• Vuile waszak 
• Stevige rugzak. De Tito, Keti en Aspi gaan op tweedaagse, dus hun rugzak moet voldoende 

groot en comfortabel zijn. Ook de kleinsten gaan op dagtocht en hebben een stevige rugzak 
nodig!  
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Wat neem je NIET mee:  

• Gsm’s, ipods & tabletts (Deze worden afgepakt en pas terug gegeven op het einde van het 
kamp, indien je kind er één mee heeft.) Sms’en worden met andere woorden niet beantwoord 
tijdens het kamp. Je kan uitgaan van het spreekwoord ‘Geen nieuws, is goed nieuws’. Moest 
er iets gebeuren verwittigt de leiding de ouders meteen!  

• Alcohol, drugs en sigaretten. Toch bij? = Ticket naar huis!  
  

Specifiek per groep neem je ook mee:   

Kiekeboes: Legerkledij 

Tito: Trekrugzak (2-daagse)  

Keti: Fiets (in perfecte staat en voorzien van verlichting!), trekrugzak (2-daagse)   

Aspi: Fiets (in perfecte staat en voorzien van verlichting!), trekrugzak (2-daagse)    

TITO,KETI EN ASPI: Hou er rekening mee dat jullie buiten slapen. Voorzie je dus van een warme 
slaapzak, warme slaapkledij,... Het kan ’s nachts stevig afkoelen!  

Weet je niet zeker tot welke groep jouw kind behoort, vraag het dan aan de leiding, die zullen dat vast 
en zeker kunnen vertellen!  
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Speelclub 
 
 
ALLERLIEFSTE SPEELCLUBBERS,  
 
KOMEN JULLIE OOK MEE OP BIVAK NAAR BAAL? DIT 

HEBBEN WE ALVAST VOOR JULLIE KLAARSTAAN. 
 
ZWEMMEN, WATERSPELLETJES, VOLDOENDE 
DRINKEN,.. 
 
BOSSPELLETJES, WANDELINGEN, VUIL WORDEN,… 
 
EEN PRACHTIG KAMPVUUR, KOOKVUURTJES MET 
LEKKER ETEN OP,.. 
 
BALLONNEN, HOPELIJK LEKKER WARM WEER,.. 
 
 

MET DEZE VIER TEKENS GAAN WE VAN JULLIE OP KAMP EEN 
ECHTE AVATAR MAKEN, DUS MIS DIT AVONTUUR ZEKER 
NIET! KOM JE ZEVEN OF TIEN DAGEN MEE? DAT MAAKT VOOR 
ONS NIET UIT, WE HEBBEN JULLIE ER IN IEDER GEVAL 
GRAAG BIJ. 
 
LUKT HET JULLIE DE 
REBUS OP TE LOSSEN?! 
 
KUSJES EN KNUFFELS,  
HELENA EN EWOUD 
 
 

🐮e=m // 🔪s=e 
//👴-a //💡l=k  // 
🖊-p //⛅w=l //🚪-ur //🍺b=v // 
🔔-b+e+⛺t=m+ ⛺-nt 🖊-pe// 
🔔l=h+🍒k=e+🖊-p . 
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Kiekeboes 
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Rakwi 
 
 
Dag Rakwi ! 
Ooit al is de 4 elementen willen beheersen ?? Dit kan zeker als je meekomt op 
kamp 😉 Zoals elk jaar komt het kamp er weer aan en wij willen jou er zeker bij 
hebben! 
Wie weet word jij wel de nieuwe avatar!  
We vertrekken met Appa op avontuur naar Baal en het zou maar BALEN zijn 
moest je niet mee kunnen gaan. 
Het worden 10 onvergetelijke dagen die je nergens anders kan meemaken. 
 
Tot Dan ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Tito 
 
 

MOMO VS MONTY… 
Wie zou er winnen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besteeeeeee Titos,  
 
Zoals jullie wel weten komt de beste tijd van het jaar eraan… kamp!!! 
We hebben hiervoor 365 mooie dagen op gewacht, om de tijd van ons leven te beleven. 
Dit jaar volgen we de avatar en zijn team richting Baal, een plek waar alles mogelijk is! 
Samen, brengen we tien mooie dagen al lachend, plezier makend, zwetend en zingend door. 
Dit wordt gegarandeerd een top kamp! 
 
Dus wil jij weten welke meester jij bent? 
Wat jou element is…  water, vuur, aarde of lucht? 
Kom dan zeker mee op kamp! 😉 
 

Wat moet je allemaal extra meenemen op kamp? 
v Chique casinokleren (voor de meisjes jullie mooiste kleedje, voor de jongens een mooi hemdje 

met een zwarte broek) 
v Zwarte kledij 
v Witte T-shirt dat vuil mag worden 
v Lege confituur pot (met deksel)  

 
 
Nog vragen? Stuur ons dan zeker een mailtje, we zullen er zo snel mogelijk op antwoorden. 
 
Wij hebben er al sowieso super veel zin in, hopelijk jullie ook!  Whoop whoop 
 
Duizend groetjes, jullie allerliefste vier-elementen meesters 
Anouk & Nora 😊 PS: Wie zou er volgens jou winnen, MOMO of MONTY?  
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Keti 
 
 

 
 
 

Water. Aarde. Vuur. Lucht. 
 

Lang geleden leefden de Chiro in vrede samen, maar alles 
veranderde toen de vuurnatie aanviel. 

Alleen de Avatar, meester van al de vier elementen, kon het 
kamp redden, maar toen Chiro Berkenbloesem hem het meeste 

nodig had, verdween hij. 
 

Honderd jaar ging voorbij en Thomas en ik vonden de nieuwe 
avatar, een luchtmeester, genaamd de Keti. Zijn 

luchtstuurtechnieken zijn geweldig, maar hij moet nog veel 
leren voordat hij Chiro Berkenbloesem kan helpen. 

 
Maar ik geloof dat de Keti de wereld kan redden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij hebben er al zin in, hopelijk jullie ook! Tot snel lieve Keti!  

Groetjes  
Ellen (a.k.a. watermeester) en Thomas (a.k.a. meester van niet echt iets in het 

bijzonder) 
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Aspi 
 

Water, aarde, vuur, lucht … lang geleden leefde de vier naties in vrede samen maar alles 
veranderde toen de vuurnatie aanviel. 

Alleen de Aspi’s, meesters van alle vier elementen, kon ze stoppen. Maar toen de wereld ze 
het meeste nodig hadden verdwenen ze. 

100 jaar ging voorbij en Robin en Lucas vonden de nieuwe Aspi’s, echte luchtmeesters. Hun 
luchtstuurtechniek is GEWELDIG maar ze moeten nog veel leren voor dat ze anderen kunnen 

helpen. 
 

Beste Aspi’s, 
In naam van vuurmeester Robin en luchtmeester Lucas nodigen we jullie van 

harte uit voor de workshop ‘How te become a real Avatar’ van 1 tot en met 10 
augustus in Baal. 

 
Aangezien niemand de vuurnatie de laatste 100 jaar kon tegenhouden en jullie 
zo een gekwalificeerde Aspi’s zijn, hebben we jullie gekozen om deze opleiding 

te komen volgen. 
 

Tijdens de opleiding zal je leren hoe je met de vier elementen moet omgaan 
om er vervolgens de vuurnatie mee te lijf te kunnen gaan. 

 
Jullie begeleiders, Robin en Lucas, zijn echte krijgers die wel van aanpakken 

weten. Ze zullen het jullie niet te makkelijk maken maar dat maakt de uitdaging 
des te leuker! 

 
Met vriendelijke groeten, 

Team workshop Avatar 
 
                                                                                          
 

 

Baal 


