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Beste ouders
Liefste leden

Wat doet het deugd om te zien hoe goed onze chiro draait. Als wij zondag op de chiro eens een kijkje
komen nemen en we zoveel mensen zien die zich kostelijk amuseren, worden we er weer aan
herinnerd hoe mooi een jeugd in de chiro is!

Als we vrijdag na vrijdag op de leiderskring vaststellen hoe leiding blijft werken aan een chiro waar
iedereen zich thuis voelt, worden we er weer aan herinnerd hoe mooi het kan zijn om leiding te
mogen geven.

Wij hebben het geluk dat we van het hele chiro-gebeuren nog een graantje kunnen meepikken. Als
Volwassen Begeleider (VB) doen we dat weliswaar van op de zijlijn. Het blijft onze voornaamste taak
om er voor te zorgen dat de leiding vooral haar eigen ding kan doen, maar als ze eens raad nodig
hebben, staan wij te popelen om die te geven.

Zondag 19 december is een belangrijke dag in onze chiro. We trakteren dan alle mensen die bij de
bouw van de nieuwe lokalen betrokken waren op een kerstontbijt. We kunnen niet genoeg zeggen
hoe dankbaar we alle mensen zijn die van ver of van dichtbij iets voor de bouw van de lokalen
gedaan hebben. Er zijn heel wat mensen geweest die elk vanuit hun mogelijkheden iets voor de
bouw gedaan hebben. Sommige mensen hebben voor materiaal gezorgd, anderen hebben maanden
aan een stuk elke zaterdag van ’s ochtends tot ’s avonds op de werf gewerkt om de bouw te
voltooien. Er is één eigenschap dat al deze mensen gemeen hebben: ze deden het allemaal volledig
gratis, uit sympathie voor onze chiro! Het is ontroerend om te zien op hoeveel helpende handen wij
hebben kunnen rekenen!

In een chiro spelen leden een belangrijke rol! Ook leiding is onmisbaar om die leden zondag na
zondag te vermaken. Maar er zijn ook heel wat mensen die op de achtergrond zeer actief zijn en die
misschien niet door iedereen opgemerkt worden. We hebben het uiteraard over onze fantastische
kookploeg. Een ploeg van mensen waarop we dag en nacht kunnen rekenen.
Bij deze nog maar eens nen dikke merci voor al jullie werk en steun!

Wij willen van deze gelegenheid ook gebruik maken om onze proost pater Ton eens te bedanken.
Ook hij staat altijd klaar om ons met raad en daad bij te staan. We vinden het belangrijk om als
katholieke jeugdvereniging ook voor onze identiteit uit te komen. Voor vieringen op kamp en met
Christus Koning kunnen we altijd op pater Ton rekenen.

Uiteraar willen wij ook jullie bedanken, liefste leden en beste ouders, voor het vertrouwen dat jullie
in onze chiro blijven hebben en om zo mee te bouwen aan een grote, mooie en vooral hartelijke
chiro!

Heel veel groeten

De VB’s
Ben en Sven

Liefste Speelclubbertjes,
We hebben ondertussen al enkele maanden vol leuke Chirozondagen
achter de rug en zijn nog steeds heel blij dat jullie elke keer zo
talrijk aanwezig zijn!
We zien vele gezichtjes bijna elke week terugkomen, en af en toe
komt er zelfs nog een nieuw gezichtje bij.
Wij hebben ons al heel goed geamuseerd en we hopen dat jullie er
hetzelfde over denken! Jullie doen elke zondag vol energie mee met
al onze activiteiten, en op die manier is het natuurlijk een plezier
om aan jullie leiding te geven!
We hopen dus dat we op deze manier de rest van het jaar kunnen
blijven doorgaan, en zo belooft het zeker en vast een spetterend
kamp te worden!
Om af te sluiten, willen we jullie alvast een zalig Kerstmis en een
ongelooflijk gelukkig 2011 toewensen! Hieronder vinden jullie alvast
een mooie Kerst/Nieuwjaarswens:
Dit Kerststerretje
schijnt helder en klaar
dat het de weg mag leiden
naar een gelukkig Nieuwjaar!
Dikke zoen,
Stef en Karen

Dag Allerliefsteee Rakwi's !!!
hier zijn we dan weer jullie mega coole leiding :D
deze periode geven we niet zo vaak samen leiding omdat ik ( Shana ) examens heb , dus is
het een paar keer Stijn alleen of met een andere leiding :d
maar binnenkort zijn we er weer allebei om het weeeéér ultra zo plezant te maken!
ik hoop dat iedereen braaf is geweest zodat de Sint is langs gekomen!
maar dat kan niet anders hé zo'n brave leden dat we hebben ( stoef stoef )
Jullie moeten weten jullie zijn een FANTASTISCHE groep ! We hebben ons al super
geamuseerd met jullie , hopelijk jullie ook!!
échte schatjes ! maar dat wisten jullie al hé ??!
we zijn blij met hoeveel jullie er altijd zijn, maar als jullie willen mogen jullie altijd
vriendinnetjes en vriendjes meenemen hoor:D
hoe meer zielen hoe meer vreugd !
zo Lieve Schaaaatjes , onze brief loopt naar z'n einde toe!
DIKKE DIKKE RAKWI KUSSJES VAN JULLIE SUPER TOFFE LEIDING!!
STIJN & SHANA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lieve Tito’s
Hier is alweer een briefje van jullie lieve leiding. Aangezien het bijna kerstmis
is (de tijd van vrede en lieve wensen) hebben wij alleen maar lieve dingen te
vertellen.
Zoals:
-

Wij vinden het super leuk dat jullie elke week met zoveel zijn. Hierdoor
hebben wij de 2de plaats bemachtigd, bij de “wedstrijd” om “het meeste
leden op Chiro zondagen.” (De Speelclub heeft de 1ste plaats, maar die
verslaan we nog wel)

-

Wij vinden het fijn dat jullie elke week zo actief mee doen. Geen
gezaag, geen geklaag,… (Wat willen wij als leiding nog meer!)

-

Wij wensen jullie allemaal een heel goed rapport toe, wij hopen dat
iedereen zijn kerstvakantie goed kan beginnen. (Daarom dat wij jullie
steunen tijdens deze tijd van examens!)

-

Wij wensen jullie een zalige kerstavond toe (met heel veel pakjes) en een
fantastische oudejaarsavond (met veel plezier).

-

Wij wensen dat jullie na de kerstvakantie elke zondag paraat staan.

-

…

Wij hebben jullie zoveel toe te wensen, maar wanneer we al onze wensen voor
jullie hier gaan schrijven, bestaat het Sikamberke enkel uit de tito-brief!
In de maand januari zullen jullie ons niet veel zien (een hele maand niet!) want
dan is het jullie tijd om ons te steunen tijdens ons examens! Maar geen
zorgen, wij zorgen dat er mega leuke vervanging is, zodat jullie je zeker niet
vervelen!

Lieve tito’s, wij vonden de voorbije weken echt super! Wij kijken elke week
uit naar die ene zondag, waarop wij jullie leiding mogen geven. Jullie zijn één
voor één super tito’s! Aurélie en ik hebben zeker en vast de LEUKSTE groep
van de hele chiro!
Tito’tjes, veel succes met de examens nog, hopelijk met een goed resultaat!
Wij zien jullie in februari weer.
Geniet van de sneeuw, van kerstavond en oudejaarsavond maar, geniet zeker
en vast van jullie welverdiende vakantie!
Tot februari!
Jullie leiding,
Aurélie en Joke

Liefste Keti’s

De examens zijn eindelijk gedaan !!
Hopelijk zijn ze goed gegaan zodat jullie zorgeloos aan het nieuwe jaar kunnen
beginnen.
We willen jullie eerst en vooral dan ook een prettig kerstmis en een gelukkig
nieuwjaar wensen.

De tijd is weeral gevlogen en we zitten dan ook al in de helft van ons chirojaar,
maar het komende jaar staat er nog vanalles op het programma waar iedereen
sowieso bij moet zijn !
Zoals het mega-toffe-vuile keti-weekend ! Jaja, bereid jullie al maar voor J
En dan natuurlijk ook nog elke zondag leiding krijgen van jullie allerliefste,
sympathiekste, tofste keti-leiding.
Dus zoveel mogelijk komen is de boodschap, zodat je zeker niets mist !
Geniet nog van jullie vakantie & tot de volgende chiro-zondag.

XXX
Bram en Vanessa

Liefste aspi’s groot of klein (haha Lara),
2010 met jullie was zeer fijn.
We hopen dat jullie examens goed zijn gegaan,
indien niet hopen we dat jullie leerkrachten uitschuiven over een banaan
(haha Sven).
Volgend jaar zullen wij braaf en zoet wezen,
hoe we dat gaan doen, kan je in deze brief alvast lezen.
Wij beloven jullie leuke zondagnamiddagen,
dus hebben jullie zeker niet te klagen.
Wij beloven jullie veel plezier en gelach,
dus doe je schoolwerk maar op zaterdag (haha Christophe).
We beloven jullie een dropping of zeven,
dus begin alvast te beven (haha Iris).
We beloven jullie zeker nog een dorpsspel,
misschien verbetert jullie aardrijkskundige kennis dan wel (haha
Alison).
We beloven jullie Keizer Kuzco op groot scherm,
want die vinden jullie toch zo ferm (haha Kevin).

Kortom, we hopen dat de chirozondagen in 2011 jullie zullen bekoren,
en misschien is Jana tegen 2012 wel eens verloren.
Tenslotte wensen we jullie een gelukkig nieuwjaar,
en daarmee is ons briefje klaar.
Dikke zoenen
van jullie kapoenen!!!
Sam en Ine
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

