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SIKAMBERKE 
Nieuw Chirojaar gestart! 

Het nieuwe Chirojaar ging weer van 

start bij Chiro Sikambers!          Alle 

info en de kalender zijn te vinden op 

www.sikambers.be! 

BIVAK 2019 TE ARBREFONTAINE WAS TOP! 

 
Ook dit jaar ging de Chiro van Koningslo op Bivak. Onze reporter ging 

ter plaatse en zag dat het goed was! De leidingsploeg zorgde opnieuw 

voor geweldige programma’s en veel amusement, terwijl een 

professionele kookploeg heerlijk eten bereidde. In combinatie met een 

grote groep enthousiaste leden, kon het kamp niet meer stuk! Wie 

volgend jaar mee wil gaan, noteert best alvast de datum van het kamp 

in zijn agenda: 19 tot 29 juli 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Afscheid 

Met de start van een nieuw 

werkingsjaar, moest de Chiro jammer 

genoeg ook afscheid nemen van 

enkele leiders en leden van de 

kookploeg. Via deze weg wil de Chiro 

nog eens een “dikke merci” 

overbrengen naar Joke, Jonas, 

Frank, Arne, Arno en Youri. Heel erg 

bedankt voor jullie inzet! De Chiro 

hoopt jullie nog vaak tegen te komen 

op hun Chirofestijnen! Voor Arno en 

Arne lijkt dit alvast geen probleem, 

want uit betrouwbare bron vernamen 

we dat zij er na hun leiderschap voor 

kiezen om de kookploeg vervoegen. 

Welkom! 

 75 jaar Chiro Sikambers!      
In 2019-2020 bestaat Chiro Sikambers 75 jaar! Daar maken ze 

natuurlijk een feestjaar van! Voor de leden gaat er een speciaal “Mini-

Bivak” door van 30 april t.e.m. 2 mei 2020. Voor alle ouders, leden, 

oud-leiding, sympathistanten,… gaat er een Feestweekend door op 

18 en 19 april 2020. Dit wil je absoluut niet missen, dus hou deze data 

alvast vrij! Meer info in de komende editie van onze krant en op de 

website www.sikambers.be en op de Facebookpagina “Chiro 

Sikambers”. 

 

 

Meer info? Een vraag? 
Alle contactgegevens op www.sikambers.be! 

Groepsleiding: Ben (0491/64 53 06),  
Willem (0478/74 48 85) en Iris (0471/56 50 61) 
VB’s:  Frieda (0472/37 90 36)  

Karen (0479/41 63 50) 
 

Lidgeld aangepast  

Het lidgeld voor dit jaar bedraagt €40 

per lid. Dit bedrag is hoger dan vorig 

jaar, maar hierin zijn vanaf nu ook 

alle 4-uurtjes inbegrepen. Het is 

dus niet meer nodig om op zondagen 

€0,50 mee te brengen. De leiding 

komt voor 10 oktober bij alle ouders 

langs om de inschrijvingen in orde te 

brengen. Lidgeld kan cash betaald 

worden of overgeschreven worden 

via BE25 0688 8911 7282.  

Data om te onthouden! 
• Familiedag: 6 oktober 

• Kaas- en Breugelfestijn:  

19 oktober 

• Christus Koning:  

24 november 

• Chirofuif: 15 februari 

• Kippenfestijn: 21 & 22/03 

http://www.sikambers.be/
http://www.sikambers.be/
http://www.sikambers.be/
http://www.sikambers.be/
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Beste ouders en leden, 

Hieronder nog enkele weetjes, data om te onthouden, algemene info over onze Chiro,… 

Op zondag 6 oktober organiseren we opnieuw onze FAMILIEDAG. Concreet wil dit zeggen dat we 

aan alle ouders willen vragen om die dag ook eens mee naar de Chiro te komen van 14u30-18u. We 

voorzien een groot spel op maat van alle leeftijden, zodat jullie eens kunnen zien hoe het er op onze 

Chiro aan toe gaat. Het zou dus fantastisch zijn als jullie allemaal deze dag willen vrijhouden. Indien 

jullie als ouders toch al andere plannen hebben: de leden zijn uiteraard ook welkom om die dag naar 

de Chiro te komen zonder ouders! 

We hopen dat iedereen de inzet van onze leidingsploeg apprecieert en rekening houdt met de 

kampdatum, zodat alle leden van begin tot einde mee kunnen gaan. Dit jaar: van 19 t.e.m. 29 juli! 

Voor kinderen met een Vrijetijdspas van Stad Vilvoorde is het mogelijk om aan verminderd tarief 

lidgeld en kamp/weekendgeld te betalen. Voorwaarden en meer informatie over de vrijetijdspas zijn 

te vinden op de site van Stad Vilvoorde: https://www.vilvoorde.be/vrijetijdspas 

We willen jullie er ook allemaal nog eens aan herinneren dat het belangrijk is om het lidgeld van €40 

per lid op tijd te betalen (graag ten laatste tegen 10 oktober, daarna moeten wij de verzekering 

betalen)! Lidgeld betalen kan cash aan de leiding of via overschrijving op het rekeningnr. BE25 0688 

8911 7282; naam lid en groep vermelden aub. Het lidgeld werd vanaf dit jaar ook wat verhoogd, 

omdat daar vanaf nu alle 4-uurtjes voor heel het jaar bij inbegrepen zijn. Het is dus niet meer nodig 

om €0,50 mee te brengen op zondagen. 

Omdat er weer een hoop nieuwe leden – en dus ook ouders – zijn, willen wij onze taak als 

Groepsleiding en Volwassen Begeleiders graag nog eens even kort uitleggen. Onze 

verantwoordelijkheid is om er gedurende het hele jaar voor alle leden en ouders die problemen, 

vragen of opmerkingen hebben, te zijn. Twijfel dus zeker niet om ons in zo’n geval te contacteren. 

Wij willen natuurlijk wel nog eens benadrukken dat het aangewezen is om in de eerste plaats de 

leiding van de groep van uw zoon of dochter te contacteren indien er in dat verband vragen of 

problemen zijn. 

Vergeet niet om regelmatig eens een kijkje te nemen op onze website (www.sikambers.be) en onze 

facebookpagina (“Chiro Sikambers”), want daarop verschijnen steeds de laatste nieuwtjes, foto’s, 

oproepen,… van onze Chiro en daarop kunnen jullie ook de jaarkalender terugvinden. 

Indien jullie nuttig materiaal (bvb. Kladpapier, stiften, potloden, kaarsen,…) te geef hebben, laat ons 

gerust iets weten!  

Als iemand ons kan helpen met het vinden van een camion, liefst aan een voordelig tarief, voor het 

vervoer van ons kampmateriaal van en naar de kampplaats, laat ons ook zeker iets weten! 

Tot slot willen we nog even kort de algemene regels van onze Chiro overlopen:  

- De Chiro start om 14u30 stipt, maar de leiding is aanwezig vanaf 14u om opvang te voorzien.  

- De Chiro eindigt om 18u, behalve voor de Keti's en Aspi's, die blijven nog een uurtje langer, tot 19u.  

- Wat betreft het Chiro-uniform is het nog steeds verplicht om bij de Ribbels een T-shirt van onze 

Chiro te dragen (op Chirozondagen verkrijgbaar voor €10). Bij de Speelclubbers, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s 

en Aspi’s is een driedelig Chiro-uniform verplicht: t-shirt van onze Chiro, Chiro-rok/short, 

Chiropull/Chirohemd (deze zijn verkrijgbaar bij De Banier, www.debanier.be).  

 

Chirogroetjes van Willem, Ben en Iris (Groepsleiding) & Frieda en Karen (Volwassen Begeleiding) 

https://www.vilvoorde.be/vrijetijdspas
https://www.vilvoorde.be/vrijetijdspas
http://www.sikambers.be/
http://www.sikambers.be/
http://www.debanier.be/
http://www.debanier.be/
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Hallooo allercoolste, liefste en leukste ribbels!!! 

 

Het Chirojaar is net begonnen en wij hebben er zeker en vast al 

veel zin in en hopelijk jullie ook. Het is heel leuk om zoveel nieuwe 

gezichtjes te zien!!! 

We kunnen veel spelen en ravotten op zondag zodat jullie je goed 

kunnen uitleven voordat school terug begint.  

Dus zorg er maar voor dat jullie elke zondag goed uitgeslapen zijn 

en een goed humeur hebben. Wij zullen hier ook altijd voor zorgen.  

We zullen ervoor proberen zorgen dat jullie een leuk en geweldig 

Chirojaar beleven met veel plezier en gelach. 😊😊 😊 

En als jullie nog vragen hebben en als er iets is mogen jullie altijd 

bij ons komen!   

Ook gaan we dit jaar een weekend doen en dan slapen we 1 nacht 

in de Chirolokalen. Op dit weekend gaan we ook veel leuke dingen 

doen en lekker eten !!!! 

Groetjes en kusjes, jullie leiding,  

Brent en Jana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Liefste Speelclubbertjes, 

Het nieuwe chirojaar is weer begonnen en we zijn er direct ingevlogen. Er staat al 

een spetterend weekend gepland van 11-13 oktober en natuurlijk veel fantastische 
zondagen. We hopen alleszins dat jullie er veel zin in hebben!  

Dit is een groot jaar voor de chiro, we worden 75 jaar! Er gaan dus nog zeker leuke 

verrassingen volgen. Ook hebben we onze jaarlijkse Kaas en Breugel op 19 
oktober, we hopen dat jullie allemaal komen eten! 

Natuurlijk willen jullie je leiding wel beter leren kennen, daarom introduceren we 

ons nu even kort: 

 

Naam: Lincy Verdonck 

 

Opleiding/Werk: 
orthopedagogie/jobstudent in 
het Pierenbad 

 

Geboortedatum: 18/01/2000 

 

Hobby: chiro 😉 

 

Levensmotto: het leven is 1 
groot feest, dus geniet ervan! 
 

Lievelingsspel: kusjesspel 
 

Over 10 jaar wil ik in het 
buitengewoononderwijs 
werken en een gezin hebben. 

Mijn grootste geheim is dat ik 
nog met 4 knuffels slaap. 

Het eerste wat ik doe als ik opsta 
is naar de wc gaan. 

Ik zit in de chiro want mijn chiro-
spirit zit er al in vanaf mijn 6 
jaar. 
 

Naam en voornaam : 
Robert Poot 

Opleiding: 
Beeldverhaal in Luca - 
School of arts 

Geboortedatum: 
20/03/2000 

Hobby's: gitaar, 
tekenen, gamen 

Levensmotto: Always 
try to be nice, but 
never fail to be kind. 

Over 10 jaar wil ik 
stripboekauteur zijn 
voor DC. 

Mijn grootste geheim 
is dat ik geen 
geheimen heb ;).  

Het eerste wat ik doe 
als ik opsta is naar het 
toilet gaan. 

Ik zit in de chiro want 
het is heel plezant om 
allemaal lachende 
gezichtjes te zien. 

Mijn lievelingsspelletje 
is garnaaltje  
 

Naam en voornaam: 
Verstappen Rani  

Opleiding: pedagogische 
wetenschappen aan Ugent 

Geboortedatum: 
10/02/1999 

Hobby’s:  CHIRO 
natuurlijk!!! MAAR soms 
probeer ik ook eens te 

gaan zwemmen 😊  

Levensmotto: geniet van 
het leven!! 

Over 10 jaar wil ik… iets 
doen in het teken van de 
kinderrechten en 
(vermeende) 
risicokinderen. 

Mijn grootste geheim is… 
Ik heb 2 jaar in de KSA 
gezeten, maar ik vond het 
wel niet zo leuk als op de 
Chiro….maakt dat het 
goed?? 

Ik zit in de Chiro omdat 
het zo leuk is en een  2de 
familie is geworden!! 

Mijn lievelingsspelletje op 
de Chiro: nachtspel! 
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Nu zijn jullie een beetje wijzer over wie wij zijn en wij willen ook nog even 

zeggen dat we er enorm veel zin in hebben 😊. We gaan er een topjaar van 

maken! 
 

 

Groetjes, 
Jullie leiding  

XXXXXXXXX 
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Heeey liefste rakwiiii’s, 

Hier is dan het eerste briefje van jullie allerliefste en coolste leiding 
natuurlijk. We kijken er heel hard naar uit om jullie elke chirozondag te 
kunnen verrassen met vele leuke activiteiten en spelletjes.  

We beginnen met 2 leuke chirozondagen gevolgd door ons eerste weekend. 
Het weekend gaat door van 27 tot 29 september dus zet dit maar allemaal 

in jullie agenda’s. 😉 We zijn veel van plan dat weekend maar geen paniek 
het briefje met meer informatie hierover komt er nog aan! 

Zoals jullie wel al zullen weten is er daarna zoals elk jaar ons kaas-en 
breugelfestijn. Dat gaat door op 19 oktober in de zaal naast onze 
chirolokalen. 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij en dan maken we er een 
topjaar van! 

 

 

Veel liefs van jullie leiding, 

Willem, Kristof, Iris en Margo 

xxx 
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Liefste Tito’s!!! 

 

We hebben zin in een super tof jaar met jullie en met jullie gezelschap zal dat 

zeker lukken, en wij als leiding ook zeker 😉 !!!  

We gaan er een SUPER leuk jaar van maken met programma’s zoals; 

- Vuile dag  

- Titoweekend 

- Star wars spel 

- Op een originele manier geld inzamelen 

- Cluedo 

- En nog vele andere leuke programma’s 😊  

- En natuurlijk niet te vergeten: een super mega leuk fantastisch geweldig 

kamp 😊 !!!!!!!! 

 

We hopen dat jullie alle zondagen voltallig aanwezig kunnen zijn, want hoe meer 

zielen, hoe meer vreugde 😉  

Elke zondag moeten jullie iets rood aan hebben (niet jullie T-shirt), als dit elke 

zondag bij iedereen in orde is, krijgen jullie op het einde van het jaar een 

verrassing van ons! 😊  

Probeer al een originele manier te vinden voor hoe we geld kunnen inzamelen 

voor een leuke activiteit op kamp!  

Wij kijken er alvast heel erg naar uit en we hopen jullie ook!  

Tot volgende zondag  

Drie dikke kussen van jullie meest fantastische leiding 

Wout en Indra xooxoxxoxooxox 
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Wadduuup keti’s, 

 

 
Welkom in jullie eerste jaar Keti! Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als 
ons. 

We hebben heel veel plannen voor jullie.  

De leukste en coolste activiteiten, 2 weekends, corners en nog veel meer!  

Dus doe allemaal jullie best op school zodat jullie zonder zorgen naar de chiro en 

chiro-activiteiten kunnen komen.  

De informatie over weekends en corners worden nog meegedeeld doorheen het 
jaar. 

Als keti zijn jullie wat ouder en veranderen er ook wat dingen, zoals we jullie al 

hebben uitgelegd ;) Dit zal nog eens extra uitgelegd worden op het 
ouderbezoek.  

We hopen dat jullie blij zijn met ons als leiding en dat we er samen het beste van 
gaan maken dit jaar!  

Groetjes een kusjes van de leukste,coolste en zotste leiding !  

Lisa aka slowmz en Jarno aka el capitain  

Xxx 
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Ewaaa Aspis, 

  

Hier is het eerste briefke da gelle krijgt als aspi. Het jaar is nog 

maar juist begonnen en er zijn al veel plannen gemaakt: 

 2 aspicorners per maand,  

 11 tot 13 oktober hebben we ons eerste weekend, waar 

we nog een briefje voor meegeven 

  

 Een aspidag 

 Een leefweek (na januari) 

 En natuurlijk ook een fantastisch kamp 

Tot nu toe hebben wij er enorm veel goesting in! En 

hoepelijk gelle ook! 😊 

Hopelijk kunnen we de komende maanden nog fantastische 

zondagen beleven, maar daar hebben wij alle vertrouwen in 

😉, en dan eindigen we met het fantastische kamp! 

 

Tot zondag 😉 

Benhet los er’ke en Wardde ete  
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