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Liefste leden en beste ouders, 
 
Ons briefje in dit Sikamberke wijden wij graag helemaal aan ons 75- (ondertussen 77-) jarig 
bestaan. Onze Chiro werd namelijk in 1945 officieel opgericht en dit speciale jubileum 
wouden we niet zomaar laten passeren. Jammer genoeg heeft covid de voorbije 2 jaren 
wat roet in het eten gegooid, maar uitstel is bij ons zeker geen afstel.  
 
Op zaterdag 16 en zondag 17 april 2022 organiseren wij daarom een heus 
Feestweekend voor ons 75-jarig bestaan! Het belooft een fantastisch weekend te 
worden en jullie zijn bij deze allemaal uitgenodigd om dit samen met ons te vieren! 
 
Wat staat er onder andere op het programma? 
Zaterdag 16 april: 

- Een KUBB-toernooi (inschrijven verplicht) 
- Een doorlopende Chiro-tentoonstelling met heel veel foto’s, uniformen, gadgets 

van onze Chiro doorheen de jaren 
- Diverse drank- en eetstandjes 
- Live-optreden en daarna afterparty met DJ's 
- Randanimatie voor de kindjes 
- Mogelijkheid om een speciale editie pull van 75j Chiro aan te kopen 

 
Zondag 17 april: 

- Paasbrunch (verplicht inschrijven)  
- Drankstandje 
- Chiro-tentoonstelling 
- Paaseierenzoektocht (verplicht inschrijven) 
- KOL-wandeling doorheen Koningslo (georganiseerd door de oudleden van onze 

Chiro) 
- Mogelijkheid om een speciale editie pull van 75j Chiro aan te kopen 

 
Kortom, dit willen jullie niet missen! 
 



Via de link naar dit formulier kunnen jullie zich inschrijven voor het KUBB-toernooi, de 
Brunch en de Paaseierenzoektocht: https://forms.gle/uf9cyUTBDfsYTMpU7 
Inschrijven kan tot en met 8 april! 
 
Alle activiteiten zullen doorgaan op de Chiroweide en in zaal "De Kring" naast onze 
Chirolokalen (Romeinssesteenweg 55, Koningslo). De inkom is gratis! 
 
Speciaal voor onze Chiroleden willen we nog een kleine wedstrijd organiseren: Je kan bij 
de leiding een affiche van ons Feestweekend vragen en die thuis op een zichtbare plaats 
ophangen. Maak een ludieke foto van jezelf bij de opgehangen affiche en stuur die door 
naar leiding@sikambers.be. Het lid dat ons de meest originele foto kan opsturen, ontvangt 
van ons een leuke prijs tijdens het Feestweekend! Je kan een foto inzenden tot en met 8 
april. Veel succes! 
 
Ook in de eerste week van de paasvakantie zal er nog een leuke win-actie doorgaan. Voor 
meer informatie, hou je best onze sociale media goed in het oog (Facebookgroep “Chiro 
Sikambers” of Instagram “chiro_sikambers”).  
 
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen! 
 
We willen jullie er ook nog laten weten dat we dit jaar ook weer meedoen met de spaaractie 
van Joyvalle voor gratis melk op kamp. Drinken jullie thuis Joyvalle melk of fruitsap van 
Appelsientje, hou dan zeker de flapjes bij aan de zijkant van de verpakking. Die moeten 
jullie dan uiknippen en aan de leiding bezorgen die alles gaan verzamelen. Hoe meer 
flapjes we verzamelen, hoe meer gratis melk we krijgen op kamp.  
 
Chirogroetjes, 
De groepsleiding – Brent en Iris 
De Volwassen Begeleiding – Frieda en Karen  
 

                          

https://forms.gle/uf9cyUTBDfsYTMpU7
mailto:leiding@sikambers.be


Elaba allerliefste ribbeltjes 
 

We zijn ondertussen al halverwege het jaar, maar er staan ons nog 
vele leuke activiteiten te wachten!              
Zo kondigen we de datum van ons miniweekendje graag aan: dit zal 
plaatsvinden van zaterdag 23 april tot zondag 24 april :)) Verdere info 
krijgen jullie nog!           
Dan is er nog het grote Feestweekend, 16-17 april, wanneer onze 
Chiro 77 jaar wordt, dan zijn jullie allemaal welkom voor de MEGA 
LEUKE spelletjes, wandelingen, springkastelen en lekker eten ;)) 
Naast dit weekend verwachten we jullie ook allemaal voor onze mega 
leuke Chiro-uitstap naar Plopsaland op 8 mei.         
En als dat voor jullie nog niet genoeg is volgt er nog een MEGA LEUK  
Chirokamp in de zomervakantie!!!!  

Wij kijken er alvast enorm hard naar uit om dit allemaal samen te 
doen met jullie ;)) 

Veel kusjes en knuffels van jullie allerliefste leiding Amber en Stijn 

xoxo 
PS: hier een kleurplaat van plopsalandfiguren om jullie fantasie al eens op los te laten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heyheyhey allerbeste, allercoolste speelclubbers, 

 

Het is weer zo ver, weer een Sikamberke, weer tijd voor een briefje van jullie leiding �����. Jammer 
genoeg is het jaar al bijna gedaan, maar in deze laatste 3 maanden van het chirojaar gaan we het zo 
mogelijk nog leuker maken! Na een weekend, een superheldenspel, pannenkoeken maken, allerlei 
andere leuke spelletjes en kunstwerkjes, hebben we zeker en vast nog allerlei leuke programma’s in 
petto om jullie zondag in te vullen! 

 

Verder gaan we op zondag 8 mei naar Plopsaland! Meer info ontvangen jullie later wel  Hou deze 
dag zeker al vrij! 

 

Voordat we naar Plopsaland gaan, hebben we ons Feestweekend. Het weekend waar we vieren dat 
onze chiro 75 jaar bestaat (na de coronatoestanden al 77 jaar), dit gaat door op 16 en 17 april (meer 
info staat in het begin van het boekje). 

 

En als in juni de laatste chiro-zondag gedaan is, is het chirojaar gelukkig nog niet helemaal afgelopen. 
In juli gaan we namelijk nog met de hele Chiro op Bivak. Dan zijn er nog 10 dagen vol Chiroplezier om 
het jaar af te sluiten. Meer info over het kamp komt nog, maar we kunnen alvast hopen dat iedereen 
mee gaat! Uiteraard hopen we niet alleen dat iedereen mee gaat op kamp, maar dat ook iedereen de 
komende zondagen altijd op de Chiro aanwezig is, zodat we nog meer plezier kunnen maken! 

Heeeeeeeel veeeeeel groeeetjes 

Van de leukste, beste en allercoolste leiding  

Sara en Ward 

 

PS: Kleur het paasei zo origineel mogelijk in!   

 

 

 

 

 

 

 

 



Allerbeste John Cena’s, ook bekend als de 
Rakwi’s 

Het is weer zover dat jullie leiding hier weer hun 
schrijftalent voor jullie komt voorbrengen. We 
komen elk Sikamberke een stap dichter bij het 
kamp. Voor nu duurt dit nog even en hebben jullie 
waarschijnlijk even genoeg Chiro gehad (Aangezien 
jullie dit te lezen krijgen na ons spetterend 
fantastisch weekend!).  

We hebben wel nog tijd voor we op kamp moeten… 
En wat betekent dat? Ja ja goed geraden dat klinkt 
als dancebattles, knettergekke programma’s, een 
vriendjesdag en nog zooveeeel meeer!  

In deze rebus staat een zéér geheime code die als 
helemaal correct wordt beschouwd door ons. Kan 
jij het ontrafelen? 

  

 

  

 

 

 

 

 



Wassuup Titoows 
 
We zijn hier weer met een nieuw Sikambertje en dat wil zeggen dat er alweer een hoop 
zondagen voorbij zijn gegaan. Maar niet getreurd! De zondagen worden er alleen maar fijner op, 
mooi weer wacht ons om de hoek op en dat wil zeggen dat we nog zottere programma's kunnen 
doen!  
 
Op onze planning staan gelukkig ook al een hoop keitoffe dingen: 
 
 

• 18-20 maart gaat ons titoweekend door 
• 16-17 April gaan we eindelijk onze 75 jaar viering laten doorgaan dus hou dat weekend 

zeker vrij 
• 8 mei gaan we naar Plopsaland (woehoew) 

 
We gaan binnenkort - als het mooi weer het toelaat - ook nog eens een actie doen om onze kas 
verder te vullen. 
 
Verder kijken wij er alvast naar uit om jullie voltallig elke zondag te ontvangen voor plezier en 
amusement! 
 

Groetjes, 
 
Ben, Naini en Robert 
xxxxx 
 
PS hier nog een coole Tito-woordzoeker die onze leuke Chirozondagen representeert :))))  
Toon volgende zondag jullie resultaat en misschien volgt er wel een beloning?! 
 
 



 

 

TITOOOOS BOUDOIRS POKEREN 

VERSTOPPERTJE INHETDONKER BENISEENGEIT 

FLUOJASVANROBERT NAINIISCOOL WCROLLENVERKOPEN 

PUBERTJES GEESTEN 
 

 

 

 



Heey allercoolste keti’s 

 

Hier zijn we weer met een Sikamberke hehe ������. In dit Sikamberke zijn er heel wat belangrijke puntjes 
die jullie zeker en vast al moeten noteren �����. Omdat jullie zo een mega coole leuke bende zijn, zouden 
we graag met jullie nog eens op weekend gaan. Dit zou plaatsvinden van 13-15 mei en hopelijk kan 
iedereen dan komen want het gaat een topweekend worden ����. De tweede datum die jullie zeker en 
vast niet mogen vergeten is 8 mei, dan gaan we met heel de Chiro naar Plopsaland hehe ������. Zouden 
jullie aan ons kunnen laten weten of jullie meegaan? Dan kunnen we jullie plaatsje reserveren ������. Dan 
is het weekend van 16-17 april ons Feestweekend van 75 jaar Chiro. Zoals jullie weten was dit gepland 
voor twee jaar geleden dus eigenlijk is het nu 77 jaar Chiro ������. En last but not least, kunnen we jullie 
alvast de datum van het Bivak verklappen, we hopen dat jullie ernaar uitkijken want wij alleszins wel. 
Het kamp gaat door van 17 juli tot en met 27 juli, zet dit zeker en vast in jullie agenda �����!  

 

Even alle datums op een rij  

• 16-17 april Feestweekend  
• 8 mei Plopsaland 
• 13-15 mei Ketiweekend  
• 17-27 juli Bivak 

 

Onze dutskes, we hebben al veel leuke momenten beleefd in het nieuwe jaar met elkaar en nog eens 
een dikke danku en dikke pluim voor jullie hulp op het eetfestijn ���, en laten we er de laatste 
zondagen nog een knal op geven en dan een zalig kamp tegemoet gaan ����. 

 

Julllie mega coole lieve leiding  

 

Ilka en Brent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Whatuuuuuuuppppppp allercoolste raarste leukste aspiiiiii’’s 

 

Het is toch eigenlijk wel al leuk geweest hé, zeker de leefweek vonden wij en 
jullie hopelijk ook, heel plezant. Het jaar vliegt voorbij, maar er zijn nog een 
aantal activiteiten die we voor jullie voorzien hebben! We hebben nog een super 
leuk weekend voorzien voor jullie, maaaaaar het is geen gewoon weekend want 
we gaan dit samen doen met andere Keti’s en Aspi’s van andere Chiro’s uit de 
buurt! Wij zijn zelf ook benieuwd hoe het gaat verlopen, maar wij zijn erbij, dus 
wordt het sowieso leuk ;p. De datum hebben jullie hopelijk al in jullie agenda 
gezet: we verwachten jullie te zien van 13-15 mei. 

 

Ook gaan we met heel de Chiro naar Plopsaland op 8 mei!!!! Trouwens, Wout is 
daar nog nooit geweest, dus plagen is toegestaan! Be there or be vierkant!! ;p 

 

NIET TE VERGETEN!!!!! ASPIDAG!!!!! Bereid jullie voor en als jullie vragen hebben 
mogen jullie altijd sturen of op een Chirozondag jullie vragen stellen!  

 

Kortom het jaar was al mega leuk maar gaat nog leuker worden! We kijken al uit 
naar de volgende weken en maanden!  

 

We zien jullie op de volgende Chirozondag(en)!  

 

Drie dikke kussen van je allercoolste leiding 

Iris en Wout 

xoxoxo 

 


