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Allercoolste ribbels,
Hier zijn we weer met een nieuw briefje! (jeeeeej) :-D
Ondertussen hebben jullie net een zalige paasvakantie achter
de rug, die de meesten afgesloten hebben met een nog zaligere
zondag! ! Wat vliegt de tijd toch…
Elke week opnieuw zijn wij heel blij om jullie lachende
gezichtjes (met veel deugenieterij in ;-)) te zien. Daarom
kijken wij ook zo hard naar het bivak dat zal plaatsvinden van
31 juli (of 3 augustus) tot 10 augustus in La Vacherie.
Hopelijk zijn jullie er allemaal bij! (schrijf het alvast in jullie
agenda's ;-))
Verder hopen we dat jullie nog steeds elke week uitkijken naar
de chirozondag, want wij blijven ons best doen om jullie elke
keer een zotte, leuke en actieve namiddag te bezorgen!
Veeeeeeel high-fives van jullie leukste leiding! ;-D
Jolien en Arne

Allerliefste, allercoolste en allerzotste speelclubbers,
Hier zijn we alweer met het derde briefje van dit chirojaar. Het is het
laatste briefje in een gewoon sikamberke. De volgende keer dat jullie
een boekje meekrijgen is het al het BIVAKAMBERKE! Wij hopen
uiteraard dat jullie allemaal meegaan op kamp (31 juli tot 10 augustus).
Wie nog twijfelt, zouden we zeker aanraden om naar ons weekendje te
komen: van 21 tot 22 mei hebben wij namelijk ons enige echte
speelclubweekend gepland! Jullie krijgen hiervoor een apart briefje.
Hopelijk kan iedereen erbij zijn!
Wij vonden het tot nu toe al een geweldig jaar en we hopen dat jullie
daar ook zo over denken. Nu de paasvakantie achter de rug is, tellen we
af naar de volgende vakantie: de zomervakantie met ons mega cool
kamp! Maar voor het zover is, hebben we nog een heleboel leuke
zondagen voor jullie gepland.
Zoals jullie op de voorkant van het sikamberke kunnen zien (en hopelijk
gewoon nog weten), is het volgend weekend steakweekend! Wij
verwachten jullie daar allemaal om met jullie mama’s, papa’s, broers,
zussen, ! een lekkere steak of een lekkere vol-au-vent te komen eten.
Vanaf dit jaar hebben de vegetariërs geen excuus meer: wij serveren
vanaf nu ook lekkere vegetarische hamburgers! Iedereen is dus van
harte welkom! De opbrengsten van deze activiteiten worden gebruikt om
de chirolokalen te renoveren of om leuke activiteiten of leuk materiaal te
voorzien voor op kamp of tijdens het jaar.
We zijn alweer aan het einde van ons briefje gekomen!
Dikke kusjes van het topteam van de leidingsploeg
Sean en Lien

R reuze
A aangename
K knappe
W wilde
I intressante
'
S superleuke leden
Hier is nog eens een briefje van jullie aller coolste leiding op de hele wereld.
Het school is bijna gedaan nog even doorbijten en dan is het grote vakantie !
Whoehoeee super ! Eindelijk zeg! En vakantie betekend kamp ! Wij beloven
jullie dat je je rot gaat amuseren en we nog veel verrassingen in petto hebben!
Hopelijk kunnen jullie allemaal mee ! Maar tijdens de laatste maanden van het
school mogen we niet vergeten dat er nog steeds de chiro zondagen zijn. We
zien jullie graag met veel terug paraat en nog altijd even enthousiast!
Groeten van bananis en coomans
( alanis en arno )!

Allerliefste, leukste, coolste, grappigste en zotste tito’s,
Hier is weer een briefje van jullie kei toffe leiding! !
Het jaar zit er bijna op " en de zondagen zijn erdoor gevlogen!
Dat is een heel goed teken, want dat betekent dat wij ons enorm goed geamuseerd
hebben!
We hebben al van alles gedaan he! Zoals:
#
#
#
#
#

Een mega leuk bosspel
We zijn natuurlijk een beetje vuil geworden !
Gezelschapspelletjes
Ook super originele programma’s natuurlijk
EN NOG VEEEEL MEER

Natuurlijk komen er nog geweldige zondagen en niet te vergeten het BIVAK!
Wij kunnen aftellen naar het kamp terwijl we op zondag genieten van kei leuke
activiteiten.
We hebben juist weekend gehad en hopelijk vonden jullie dit mega mega leuk! !
Wij hebben er alleszins enorm van genoten en hierdoor kijken wij nog 100000x
meer uit naar het kamp!! (wij hopen jullie ook, maar twijfelen er eigenlijk niet aan!)
We kijken nog enorm uit naar de komende zondagen en hopen dat jullie elke
zondag met super veel aanwezig zijn, zodat wij kei toffe programma’s kunnen doen!
Vele kusjes,
Sam en Jasmien

Heeeeeeeyyyy Ketiʼs!
Het is weer van dat, een briefje!!! Na de leuke uitstap naar Plopsaqua
komen de mooie zomermaanden eraan! Zondagen met geweldig leuke
en originele programmaʼs! Maar even praktisch (want op dat vlak zijn we
geweldig):
23 en 24 april is het steakfestijn en we hopen dat jullie er kunnen zijn om
te helpen.
Van 29 april tot 1 mei gaan we op weekend!! :D Een locatie en briefje
met benodigdheden komt er dan ook nog aan ;)
Verder hopen we dat jullie nog met veel plezier en met veel aanwezig
zullen zijn :D Xxxxx Ameerik en Stoffel
(ps: een kalender om de daagjes al af te tellen)

Yow aspi’s,
We zijn al bijna aan het einde van het jaar gekomen! Dat betekent bijna het einde
van jullie Chiro carrière als lid! Toch zeker voor een aantal onder jullie. Wij hopen
dat we jullie alleszins tot nu toe al een ongelooflijk laatste jaar hebben bezorgd en
dat jullie dit nooit meer gaan vergeten! En niet vergeten, als er nog dingen zijn die
jullie zeker nog willen doen als lid, hangt er een TO DO lijstje op in het lokaal he!
Maar er komen natuurlijk nog sowieso eerst een paar memorabele momenten. Eerst
gaan we nog eens op weekend, deze keer op verplaatsing. En dan komt er natuurlijk
nog het ongelooflijk zalig en onvergetelijk kamp! Natuurlijk mogen jullie dit jaar ook
weer op voorkamp mee, dan missen jullie er helemaal niks van!
Dan zullen we nog eens al de datums opsommen, zodat jullie zeker niks vergeten :D
•

•
•
•

Steakweekend: 23 en 24 april. Het is de bedoeling dat jullie hier zaterdag (vanaf 16u
ongeveer) en zondag (10u à 11u) komen helpen, maar vrijdag 22 zetten wij ook alles
klaar en hierbij gaan we jullie hulp ook zeker nodig hebben. (van 17u tot 22u
ongeveer)
Ons weekend! 20 tot 22 mei
Klaarzetten kampmateriaal: 23 juli
Kamp: 31 juli tot 10 augustus, met voorkamp vanaf 29 juli

En dan kunnen jullie alvast al beginnen oefenen op het engagementswoord van het
leiding zijn. Want volgend jaar is het aan jullie om dit uit te spreken op de Christus
koning mis !
Jullie zalige leiding,
M&M
Chiro is spelen om het spel.
Chiro is verbondenheid.
Chiro is een deel van jezelf.
Chiro is voor iedereen.
Chiro is voor altijd.
Leiding worden is groeien.
Leiding zijn is spel verzinnen en niet om te winnen.
Leiding zijn is creatief en zot, is vrolijk, ernstig en tof.
Leiding zijn is talenten ontdekken en uitdagingen zoeken,
is dromen en doen, vinden en toch verder zoeken.
Leiding zijn is nooit ophouden met leren
van leden en leiding, van vallen en proberen.
Leiding zijn is de wereld in beweging en vervoering brengen,
is elke dag een portie verwondering,
is altijd een beetje kind blijven,
is thuiskomen in de ploeg en uitwaaien op bivak,
is ruimte voor alle kinderen en dat waarmaken,
is ervoor zorgen dat iedereen mag meedoen en daar samen voluit voor gaan.
Chiro is stil en luid, in vreugde en verdriet, anders en gelijk.
Chiro is vriendschap en vertrouwen, Chiro zit vanbinnen.
Als je 't mij vraagt: ik wil Chiroleid(st)er zijn!
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