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Ouverture van Concerto Sikambers door Tenor Sven en Alt Ine 

 

Opzij, Opzij, Opzij 

Maak plaats, maak plaats, maak plaats 

We hebben ongelooflijke haast. 

(Het is nu namelijk woensdag 18 januari 19.58 uur en dit briefje moet voor deze avond 00.00 

uur in de mailbox van Joke zitten, anders is ze niet blij en eten we zondag VB aan het spit.) 

 

We wish you a merry Christmass 

We wish you a merry Christmass 

And a happy New Year 

(Wij willen jullie langs deze weg hartelijk bedanken voor de talrijke opkomst op ons 

kerstfeest. Wij willen iedereen ook nog eens het allerbeste toewensen voor 2012!) 

 

Jef (Tarras) zat in de keuken met Tina (Linda) 

Tarras zat in de keuken met Liiiiiiinda 

Tarras zat in de keuken met Liiiiinda en ze speelden op een oude banjo (geef hier zelf maar 

invulling aan) 

(Nog eens hartelijk bedankt aan onze kookploeg voor alle hulp die we van hen krijgen!) 

 

Als we samen gaan kamperen in het bos of langs de hei 

 dan weerklinkt wel duizend keren  

vrolijke vrienden daaaaaaat zijn wij. 

(Nog even doorgeven dat ons kamp doorgaat van 2 tot 12 augustus en dat we met de bus 

vertrekken en dat we vragen aan de ouders om hun spruit zondag 12 augustus te komen 

halen.) 

 

Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk 

Ik ben vandaag zo vrolijk , zo vrolijk was ik nooooooooit 

(we blijven zooooo gelukkig als we zondag op de Chiro langskomen… zoveel lachende 

gezichtjes. Superleiding en zalige leden…) 

Bel me, schrijf me, laat me vlug iets weeeeeeeten….. 

(Bij vragen opmerkingen of problemen… Als u vreugd wil delen of gal wil spugen, kan 

u steeds bij ons terecht  0477 20 33 46 of 0473 53 46 70 of vb@sikambers.be) 

mailto:vb@sikambers.be


 

Beste chirovrienden,  

 

Wij zijn weer een  nieuw jaar, tot heden toe sneeuwloos ingestapt. Verleden jaar 

was dat anders. Het was poëtisch wit met hier en daar leuke glijbaantjes. 

Komt er dit jaar sneeuw? Ik zit er niet op te wachten, hoewel een winter zonder 

een vlokje sneeuw is geen winter. 

Bij het nieuwe jaar wordt gewoonlijk een overzicht gegeven van de activiteiten 

van het afgelopen jaar. Er bij ons waren er geen bijzondere dingen, tenzij de 

kerstmarkt, een nieuw fris ideetje, dat veel succes kende. Er was veel volk, een 

gezellige sfeer, behalve aan de afwasbak. Daar waren maar weinig gegadigden, 

maar ja, het is ook niet zo’n interessante job. 

Echter een job, die ook moet gedaan worden. Met de leuze in mijn achterhoofd 

‘tot elk goed werk bereid’, heb ik me aan de afwasbak gewaagd en werk voor de 

Chiro is goed werk dat moogt ge niet weigeren.  

De herdenking van Ben was sereen, mooi en eenvoudig. Het oplaten van 

ballonnen was een stil moment, evenals het bezoek aan zijn graf. 

Aan het begin van het nieuwe jaar wordt er veel gewenst. Hieraan wil ik ook 

meedoen.Wat ga ik jullie wensen. Allereerst een goede gezondheid, want als die er niet 

meer is, valt al wat belangrijk lijkt in het niet. 

Verder wens ik jullie mooie en gelukkige momenten, succes en goede moed in studie of 

werk, vreugde en dit voor alle dagen van het nieuwe jaar. Maar wat ik ook zou willen wensen 

is dat in het nieuwe jaar de vriendschap en kameraadschap onder elkaar nog meer mag 

toenemen en dat de groep in aantal mag groeien 

We hebben met Kerstmis de geboorte gevierd van Jezus, de man, die ons een voorbeeld 

was en een voorbeeld van menslievendheid heeft gegeven:”Ik zal er zijn voor u”, dat was zijn 

leven. Gaan we dit ook een beetje proberen te zijn in ons medeleven, begrip, 

verdraagzaamheid, vriendelijkheid tegenover elkaar?. De groepsgeest zal er wèl bij zijn. 

Ik ga eindigen en ik doe dat met een stevige handdruk aan de vrienden en een hartelijke 

nieuwjaarskus aan de vriendinnen! 

Groetjes, 

 

 

 

Ton, de pater 



Heeeeeeey allerliefste ribbeltjes.  
 

Hier zijn we weer met ons tweede briefje. 

 

Eerst wensen we jullie een gelukkig Nieuwjaar want we hebben jullie jammer genoeg nog 

niet kunnen zien in het nieuwe jaar door onze examens :( 

 

Maar gelukkig waren Stijn en Bram er de eerste zondag van 2012 om met jullie te spelen ;). 

 

En de tweede zondag was het aspidag ;). Joke en Daan hadden voor jullie ook een superleuk 

programma gemaakt!!! Waren jullie zelfgemaakte koekjes lekker? :) 

 

Nu zijn we weer helemaal terug om zondag de zotste en leukste spelletjes te spelen met 

jullie ;). 

Dus breng allemaal nog maar veel vriendjes van op school, in de familie, bij je hobby's... 

Iedereen mag komen vanaf 6 jaar ;).  

 

We hebben voor jullie een superleuke inkleurprent erbij gestoken. Die mag je inkleuren en 

volgende keer naar de Chiro brengen. We vinden vast en zeker nog een mooi plekje voor jouw 

tekening in ons lokaal ;). 

 

Dikke ribbelkussen van u supertoffe leidsters Lara en Marine 

XXXXXX 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heej schattige lieverdjes van ons,  

  

We hebben weer een briefje klaar voor jullie. 

De eerste weken van 2012 waren Iris en Alison er 

spijtig genoeg niet bij. Ze hadden het druk met 

hun examens, maar nu Staan ze weer voor de 

volle 100 % klaar. GelukkiG konden de aspi’s een 

dagje inspringen, net als bram en stijn. 

 

Jullie hebben hopelijk al heel leuke zondagen 

beleefd met ons, maar er komen er zeker en vast 

nog meer. Er komen nog ontzettend leuke 

activiteiten, die jullie nog meer tot een echte 

speelclubber maken. 

 

Hopelijk sneeuwt het binnenkort zodat we eens 

een zondag kunnen gaan ravotten in de sneeuw , 

maar hopelijk komt de zomer ook snel, want dan 

gaan we natuurlijk op kamp.  

 

Chirogroetjes, 

De speelclubleiding 

 

 



Aller aller aller allerliefste Weerwolfjes :D! 

‘’Het dorp mag opstaan, en de stemming is geopend. Eerst laten we de burgemeesters hun 

woordje doen over de verschrikkelijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar en over wat er ons 

nog te wachten staat in het nieuwe jaar.’’ 

‘’Beste Burgers, 2011 is al  voorbij, en 2012 is nog maar juist begonnen. En daarom wensen 

wij jullie eerst en vooral een Gelukkig Nieuwjaar. 

We hebben het afgelopen jaar veel dingen gedaan, we hebben er ook al een aantal nieuwe 

weerwolfjes bij! Olééééééééé :D. Hopelijk blijft onze RAKWI groep groeien! :D 

De chocolade – appel verkoop heeft dan ook een meeeeeeeeegaaaa groot succes gehad! :D. 

En niet te vergeten onze prachtige Kerstkaartjes. Jullie waren ook goede speurneuzen dit 

jaar, want zonder jullie hadden we nooit de moord op Sven kunnen oplossen :o. Sinterklaas, 

die kon er helaas niet bij zijn, maar zijn Pieten ontbraken zeker niet en hun genialiteit voor 

het tellen van het aantal maanden in een jaar ook niet. Zij hebben dan ook speciaal voor ons 

heerlijke Pannenkoeken gemaakt die we dan bij Jana thuis konden opsmullen.  

Kerstmis hebben we  ook op een zeer gezellige manier gevierd met een filmpje en 

cadeautjes ^^.  

En niet te vergeten de mega Coole radio die jullie van de Kerstman gekregen hebben en de 

uitbreiding van jullie lievelingsspel WEERWOLVEN! Een zondag zonder weerwolfje te spelen 

is echt ‘NOT DONE’.  

Zoals jullie zien hebben we in 2011 al veel gedaan! 

Maaaaaaaaaaaaaaaar in 2012 wordt het nog dubbel zooooo plezant, mhahaha! 

Jullie gaan niet weten wat er jullie allemaal zal overkomen! 

Want zoals jullie al weten is gaan we ook op weekend en ook op weekend zullen jullie 

mooiste dromen uitkomen. We gaan nog niets verklappen want anders is het geen 

verrassing meer he :p. Meekomen is dus de boodschap ;) 

De datum voor het weekend staat dan ook al vast 16, 17 en 18 MAART! En het zal plaats 

vinden in Londerzeel!  

Dit wordt een weekend dat jullie dan ook nooooooooooit zullen vergeten! En we hopen 

natuurlijk ook dat iedereen erbij zal kunnen zijn! :D. 

En in de grote vakantie gaan we natuurlijk ook op Bivak, het bivak gaat door van 2 augustus 

tot 12 augustus, extra uitleg hierover krijgen jullie nog later op het jaar.’’ 

 

Dikke Weerwolven Knuffels van jullie burgemeesters; 

 

Stef, Jana en Shawny 



                       

WOORDZOEKER 
 

Alle onderstaande woorden zitten  

horizontaal , verticaal of  

diagonaal verstopt in de puzzel.  

Streep ze door en maak van de overgebleven letters het 

puzzelwoord.  

 
bal      emmer    kasteel   strand      zon   

bikini   grens    schelp    tent        zwemmen  

boot     hotel    schepjes  wandeling    

duinen   huisje   sorbet    ys 
 

 
Oplossing 

  



Aan de Coolste Tito's ! 

 

Mannekes, ik hoop dat het tot nu toe al wat plezant was ! 

 En als je dat al vond, dan gaan de komende zondagen TOP zijn. 

Bereid jullie maar voor op het komende titoweekend, we zullen jullie hier trouwens wel een 

briefje voor meegeven. 

En vertrouw ons maar als we jullie vragen om genoeg reserve kledij mee te nemen :) 

(Muahaha ) 

Maar om jullie nog een kans te geven om het titoweekend te overleven krijgen jullie een 

opdracht, die de pijn wel zal verzachten voor die dat hem uitvoeren ! 

 

 

Opdracht :  
Tegen de volgende zondag, na dat jullie dit sikambertje krijgen, 

moeten jullie ELK 1 iets meebrengen om het lokaal te versieren. 
( poster, tekening,...) Wees zo creatief mogelijk ! 
 

 

De Tito-leiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hej allerliefste Keti’s, 

Jullie examens zijn achter de rug en het nieuwe jaar is weer van start gegaan. Daarom schrijven wij 

speciaal voor jullie een briefje. Eerst en vooral dus onze beste wensen voor 2012! Dat al jullie dromen 

mogen uitkomen! ( en nog zo veel meer)  

2012 is nog niet zo lang bezig, maar we hebben toch al enkele leuke dingen gedaan. Zo zijn we naar 

de opnames van Vrienden Van de Veire geweest met diegenen die graag meewilden ( én die op tijd 

ge-sms’t hebben  ;-)!!)  en hebben we ook een leuk dorpsspel gespeeld in Koningslo samen met de 

Aspi’s. Uiteraard wordt het allemaal alleen nog maar leuker, want vanaf februari staan we weer alle 

drie paraat voor jullie! Vanaf februari moeten jullie ons dus niet meer missen ;-)!  

Hét bewijs dat het allemaal alleen nog maar leuker wordt: het ketiweekend van 2-4 

maart! Noteer deze datum dus allemaal in jullie agenda! Uiteraard zullen jullie hierover nog meer 

info krijgen.  

En verder denken we nog eens terug aan de wijze woorden van de kerstman: Hoe zit het met jullie 

blauwedraadspel?  

Zodat iedereen nog eens kan nadenken hoe jullie het nu gaan aanpakken, hebben wij een overzichtje 

gemaakt van jullie opdrachten.  

1. Maak een facebookpagina over onze chiro / onze ketigroep en zorg dat we minstens 2000 
fans hebben.  Jullie moeten nu nog maar 1000 likes hebben en hebben er nu 696, nog 304 
te gaan!  

2. Zorg ervoor dat onze ketigroep in het krampboekje staat. Wie zijn die keti’s van Chiro 
Sikambers? Wat doen ze? En vooral wat drijft hen? ( Van wie zijn deze bekende woorden nu 
ook alweer?  )  

3. Zorg ervoor dat we een activiteit organiseren waar we minstens 600 euro mee kunnen 
verdienen voor op kamp.  Dankzij jullie grote inzet bij de wafel- en pannenkoekenverkoop 
op de kerstmarkt is die 600 euro ongeveer 400 euro geworden.  

4. Iedereen moet elke zondag zijn/haar dikke teen van beide voeten blauw gelakt hebben.  De 
laatste keer dat het werd nagekeken, was het wéér niet in orde. Deze opdracht is eigenlijk 
mislukt, maar als jullie vanaf nu echt elke week in orde zijn en alle andere opdrachten 
uitvoeren, kunnen we het door de vingers zien!  

5. Schrijf een ketilied en zorg dat het op de radio komt.  Komaan keti’s, laat jullie horen!  
6. Interview 5 bv’s en zorg ervoor dat iedere bv zegt ‘ Als je het mij vraagt, CHIRO!’ en film dit.  

Met het interview van Alex Agnew en Koen De Graeve hebben  jullie al indruk gemaakt, nog 3 
te gaan!  

7. Trek een foto van minstens 3 keti’s aan zee.  Dit is zeker haalbaar.  
8. Trek een foto van je leiding buiten de chiro zonder dat ze het door hebben.  GELUKT 
9. Kom op tv  Het spijt ons, maar jullie kwamen niet echt in beeld bij Vrienden Van de Veire…  
10. Wees minstens op 10 zondagen met de hele groep aanwezig.  Jullie zijn al 1 keer met de 

hele groep aanwezig geweest en 1 keer met 12 ( 1 iemand afwezig kunnen we nog tolereren)  
 

 

Nog veel succes!  

 

Vele groetjes van jullie leiding!  



Sam, Aurélie & Lien  

Hey Allerliefste Aspi’s ! 

We zijn alweer een aantal weken verder en jullie hebben ondertussen de 

examens, Kerstmis, Nieuwjaar EN Aspi-dag overleefd! Voor dat laatste willen 

we jullie feliciteren want jullie hebben dit allemaal heel goed gedaan! Het was 

nog maar jullie eerste keer, dus don’t worry, binnen een jaartje of 30 zullen 

jullie wel net zo goed zijn als wij. :-D 

Vanaf dit nieuwe jaar hebben wij ook een NIEUW lid mogen verwelkomen, (wie 

had dat gedacht) Daniel, Dany, den Dan, het liefke van Ella … mag zich vanaf 

nu ook een volwaardige ASPI noemen! 

Onze fuif komt ook steeds dichterbij, 9 maart mogen we weer het beste van 

onszelf geven (achter de Bar wel te verstaan) om een mooie Aspi–kas bij 

elkaar te werken! Dus werk alvast aan de volgende vaardigheden: tappen, 

rekenen, communicatieve vaardigheden, klantvriendelijkheid en 

feestvaardigheden! 

Wij willen jullie ook nog een zalig Nieuwjaar toewensen en alles wat jullie hartje 

maar begeert!  

Tot slot laten wij jullie achter met enkele geheimpjes… diegene die ons de 1st 

volgende zondag kan vertellen wat de geheimen zijn, krijgt een “mooie” 

beloning! 

Enkele geheimen die jullie zelf mogen ontcijferen: 
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1615262691612142215 512129 6 669! 

 Następujące niedziela znaku "całkowicie błędny!" w przypadku gdy mamy poszła 

podczas naszych obrazy marginalny ASPI BINGE !!  

Dikke kussen & off course een dikke knuffel Karenski, 

Shiana & Jokette  


