
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maart 2018 



Dag allemaal, 

Het Chirojaar gaat zo snel! 

De paasvakantie staat voor de deur en dan gaan Keti, Aspi en leiding (of 

sympathisanten) op wandel met de rolstoelbewoners van WZC De Stichel.  Zo 

brengt de Chiro de verschillende generaties bij mekaar.  Maandag 9 april, 

spreken we af om 13u aan de lokalen of om 13u20 aan het WZC De Stichel, 

Romeinsesteenweg 145 te Koningslo.  Samen wandelen, babbelen, genieten….   

Geef een seintje, voor 6 april, aan je leiding indien je er bij kan zijn, zodat we de 

bewoners kunnen verwittigen.  Bij slecht weer voorziet het woonzorgcentrum een 

binnenactiviteitDaarnaast mogen we jullie ook dit jaar weer van harte welkom 

heten op ons Kippenfestijn! Dat gaat door op zaterdag 21 april van 18 tot 

22u en zondag 22 april van 11u30 tot 15u in CC Koningslo, waar er weer 

een hele kookploeg zal zorgen voor een heerlijk maal.  Het uitgelezen moment om 

samen lekker te smullen, elkaar terug te zien en bij te praten.  Ondertussen steun 

je onze Chiro, zodat onze werking vlot kan verlopen en om de komende 

onderhoudswerken aan ons gebouw te bekostigen. Alle info kunnen jullie vinden 

op www.sikambers.be. 

Ja, inderdaad, daarna is het al de maand mei…. Midden mei zal het Bivakamberke 

aan iedereen uitgedeeld worden, ons laatste boekje van dit jaar waar alle info over 

het kamp instaat.  Dan zal de leiding jullie contacteren om eens langs te komen 

om het bivak eens te overlopen, zodat al een groot deel van de administratie in 

orde is voor dat de examens, toetsen en dergelijke er aankomen.  Dan is het 

klaarstomen van het bivak begonnen! Vergeet zeker niet dat wij voor al onze 

afdelingen - behalve voor de aspi’s - een open kamp organiseren: alle vriendjes 

en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom, zelfs al zijn ze in het jaar nog niet 

naar de Chiro geweest! 

Tenslotte nog een oproep: ook dit jaar doen we met onze Chiro weer mee aan de 

actie van Joyvalle (www.samenopkamp.be): van 1 februari tot en met 31 mei 

2018 verzamelen we de flapjes van de melkbussen. Per 10 flapjes kunnen wij 1L 

gratis melk van Joyvalle krijgen, die we natuurlijk goed kunnen gebruiken op 

kamp! Indien jullie flapjes voor ons hebben, geef ze gerust af aan de leiding! 

Zo zijn jullie weer op de hoogte van de belangrijkste activiteiten en nieuwtjes in 

onze Chiro. Hopelijk kunnen we jullie van harte verwelkomen op één van onze 

komende activiteiten! 

Vele Chirogroetjes, 

Arno, Frieda en Karen   

Groepsleiding en VB’s 

  

http://www.sikambers.be/


 

Chiro Sikambers doet opnieuw mee aan de actie 

van Joyvalle!  

Breng al je flapjes tegen eind mei bij ons binnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heeeeeeey kleine monsters  

Dit is het voorlaatste briefje van het geweldig toffe jaar. 

Het jaar is voorbijgevlogen! We zijn heel blij dat we er in het jaar ook nog 

nieuwe ribbels hebben bijgekregen!  

Het beste moet nog komen: het megageweldige, fantastisch leuk KAMP!!!! 

JULLIE KOMEN TOCH ALLEMAAL?! We gaan binnenkort nog eens op bezoek 

komen om met jullie ouders te praten over het kamp. We gaan jullie nog laten 

weten wanneer we langskomen, maar eerst gaan we natuurlijk nog enkele 

toffe zondagen beleven!  

Veel kusjes en knuffels van jullie fantastische leiding, 

Jana, Youri en Wout 

 

 

  



Hey zotte dozen, 

Het is weer zover. Een nieuw briefje van jullie leiding.  

We vinden het altijd héél leuk als we elke zondag zoveel lachende 

gezichten van jullie zien. Daar worden we zelf ook blij van! 

We gaan er nog een hele leuke periode van maken. Wees daar maar 

zeker van! 

Binnenkort gaan we ook nog op weekend. Het briefje daarvan volgt 

zo snel mogelijk. 

Dan gaan we nog zotter doen dan op een gewone zondag! 

Wij kijken er alvast naar uit. Hopelijk jullie ook! 

3 dikke bezen van jullie superleiding, 

Indra, Ben en Bumba (Arne)  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heeey allerleukste Rakwi's, 

Hier zijn we weer met een nieuw briefje!!!! 

We zijn nu al paar maand verder, en we hopen 

dat jullie zich al goed geamuseerd hebben  

We gaan ons nog heel veel amuseren, want we 

hebben nog allerlei leuke programma’s in 

petto!!!! 

Er staan de komende maanden nog een paar 

keicoole dingen gepland… 

 Een super, megaleuk tweede weekend in 

Humbeek, dat doorgaat van 4-6 mei  

 Het kippenfestijn op 21 en 22 april  

 Nog heeeeeeel veel leuke zondagen met zeer 

toffe spelletjes 

 En natuurlijk het allerleukste: het 

kamp!!!!!! 

 

Vele groetjes van jullie allerbeste 

leiding 

Jana, Rani en Ward 

 

 

  



Hey Tito's ! 

De voorbije chirozondagen zijn alweer voorbijgevlogen, maar ja je 

weet wat ze zeggen he? De tijd vliegt als je je amuseert. Hopelijk 

vinden jullie dit ook en kijken jullie nog uit naar de volgende 

activiteiten die wij nog in petto hebben voor jullie, namelijk een 

weekend, kamp, chirozondagen, onze verkoop om de Titokas te vullen 

en kom zeker allemaal ook smullen op ons kippenfestijn 🐓(aangezien 

jullie altijd honger hebben 😏)  

Ook willen wij nog eens vermelden dat jullie nog altijd reclame mogen 

maken voor de chiro en een vriend/vriendin mogen meebrengen om 

eens een zondag mee te spelen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! 

Hopelijk kunnen we de laatste maanden nog voltallig aanwezig zijn op 

zondagen en er nog een dikke lap op geven.  

Veel groetjes van jullie leiding 😇 

Tot volgende chirozondag!  

Amber & Jarno  

(we hebben ons weer eens bezig gehouden met photoshop, kijk maar 

eens naar de volgende pagina)  



       

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KETI KETI KETI KETI KETI KETI KETI KETI KETI KETI KETI KETI  

 

Beste flieter dieters,  

21 en 22 April is weer ons kippenfestijn. We hopen dan ook 

dat jullie ons allemaal kunnen komen helpen. Maak dus zeker 

plaats in jullie agenda! Nu dat we al maart zijn, betekent dit 

dat het kamp weer dichterbij komt! Voor de tito’s van het 

vorige jaar gaat er dus heel wat veranderen. Dit wilt dus ook 

wel zeggen dat het Chirojaar weer bijna om is . Het is nog 

een tweetal maandjes Chiro en dan zijn het weer examens. 

Gelukkig hebben we daarna nog het kamp om naar uit te 

kijken!  

Dit is ook het voorlaatste boekje dat jullie dit jaar gaan 

krijgen, want het volgende boekje is al het bivakamberke. We 

gaan ook nog een ketiweekend doen waarvan je binnenkort 

wel nog een briefje zal krijgen. Ook ons keticafé staat nog op 

de agenda!  

Met vriendelijke groet, 

Super, keitoffe, lieve Red-G, Zotte Marij en Hysterische lachebek CrIsSstØf 

 

  

(Zatte Marij) 

 



Hey Aspi’s 

 

 

Het is een tijdje geleden dat jullie nog een 

memorabel briefje gekregen hebben van jullie goden, 

maar hier is er weer eentje.  

Jullie zijn bijna aan het einde van jullie 

chirocarrière als lid gekomen, zoveel zondagen 

schieten er niet meer over. Daarom hebben we een 

blocnote opgehangen in ons ‘lokaal’ (na de 

paasvakantie zal ons lokaal normaal weer in orde 

staan). Op deze blocnote mogen jullie schrijven wat 

jullie dit jaar absoluut nog willen doen zolang 

jullie nog lid zijn!  

Jullie hebben het misschien ook al gemerkt, maar de 

zon begint er eindelijk terug door te komen! De 

volgende zondagen gaan we hier nog volop van 

genieten, dan kunnen we ons ook al wat voorbereiden 

op 15 dagen kamp in openlucht . Dit jaar mogen 

jullie natuurlijk sowieso ook mee op voorkamp! 

Hopelijk zijn jullie niet vergeten dat het 20-21-22 

april kippenfestijn is en dat jullie vrijdag, 

zaterdag en zondag verwacht worden om te helpen!  

Onze inspiratie is voor dit briefje op, want anders 

hebben we niets meer te vertellen in het volgende! :p 

 

 

Vele groetjes van jullie goden 

 

Willem & Arno  

  



 


