
 

 

 

 

 

 



Liefste leden 

Beste ouders 

 

Ongelooflijk maar waar : dit is al het laatste Sikamberke van dit Chirojaar! Tijd om even terug 

te blikken op de voorbije tijd.  

 

We zijn in september gestart met een enorme leidingsploeg! Heel wat mensen engageerden 

zich om elke zondag het beste van zichzelf te geven om er voor de leden (en voor zichzelf 

natuurlijk ook) een leuke zondag van te maken. De Ribbels werden een feit: onder leiding 

van Lara en Marine kregen de allerjongsten de kans om rustig aan Chiro te wennen.  

In december kenden we twee belangrijke Chiromomenten: onze kerstmarkt werd een groot 

succes en de herdenkingsceremonie voor Ben was een ontroerend gebeuren.  

Maart werd ook een bijzondere maand: onze aspi’s en dj Sis zorgden voor een schitterende 

fuif. Heel wat groepen gingen op afdelingsweekend. In dat verband willen we de ouders 

graag oproepen tot een efficiëntere samenwerking, we stellen dit jaar regelmatig vast dat 

het heel moeilijk is om voldoende ouders te vinden die instaan voor het vervoer naar en van 

de weekendplaatsen.  

In april staat ons paintballtornooi op het programma ( Merci, Paintballteam!) en wordt er al 

heel hard aan het kamp gewerkt! 

Mei wordt een laatste volledige Chiromaand, waarin iedereen zich nog eens helemaal kan 

laten gaan, want... 

Juni wordt door veel leden en leiding gevreesd en vervloekt. De examens vragen voor heel 

wat groepen een aangepaste regeling ( andere leiding, andere uren,...).  

Voor groepsleider Tim begint juli feestelijk: hij stapt op 7 juli met Ellen (zus van Keti Lien) in 

het huwelijksbootje.  

Over het kamp vertellen we jullie in ons Bivakamberke, dat begin juni verschijnt, heel graag 

meer!  

 

Chirozoenen van jullie VB-kapoenen! 

Ine en Sven 



Beste vrienden,  

Wat ben ik blij, dat de winter voorbij is. Het was te koud, te koud om buiten te 

komen. Maar nu de lente zich vanaf de eerste dag goed heeft ingezet, wordt de 

natuurwereld elke dag mooier. Kijk maar om je heen. In de tuin knikken de 

goudgele narcissen of paasbloemen, glanzen de eerste tulpen en de magnolia’s 

openen zich tot prachtige grote bloemen. Ga ja het bos in de bosanemoontjes en 

het speenkruid bloeien als een geelwit tapijt. 

Ook het ander leven begint zich te roeren. Insecten wagen zich naar buiten en de 

vogels laten al in de vroege ochtend horen dat een ander op hun gebied niets te 

zoeken heeft. 

Niet de planten en dieren hebben lentekriebels maar ook menselijke wezens 

voelen die kriebels. De paasvakantie is daar en iedereen denkt aan uitstapjes. 

De Chiroleiding kwam vol enthousiasme naar de abdij om een hele dag 

geestdriftig zich te storten op de voorbereiding van het bivak. Met zo’n 

vergadering en planning moet het bivak lukken. 

Ook het paintball-tornooi dat snel nadert, kan niet mislukken wegens het vele 

werk dat reeds is verzet. In ieder geval wens ik aan de deelnemers en 

organisatoren veel plezier en succes. 

Toevallig vond ik deze dagen een mooi tekstje dat een nadenkertje is. Ik geef 

het jullie. 

“Toen ik heel klein was, moest er steeds een lichtje branden op de gang. 

Ik was bang in het donker, en het lichtje gaf me een veilig gevoel. 

We gingen met een hele hoop op een nachtdropping, maar overal waren er 

putten en bulten, en in het donker moesten we héél goed opletten. 

Al een geluk dat er een paar een zaklamp bij zich hadden, dan konden we de 

hindernissen op tijd zien en moesten we minder schrik hebben. 

Na dagen regen en donkere wolken, verscheen er plots weer licht aan de hemel. 

De zon verspreidde haar stralen en ik voelde een aangename warmte op mijn 

huid. 

Het was stilaan avond geworden, de geur van brandende houtblokken, 

en de warme rode gloed van het open vuur, maakten ons stil. 

We staarden in de vlammen en niets kon ons nog deren. 

Buiten stormde het en het was ijzig koud, maar in het licht van het vuur, 

zagen we elkaar...en we glimlachten. 

Ik zal aan je denken, zei mijn beste vriend. 

ik zal een kaars aansteken, en wanneer jij hetzelfde doet, 

dan kunnen we een steun zijn voor elkaar, dan kunnen we een licht zijn.” 

Willen en kunnen we een steun zijn voor elkaar? 

Groetjes en tot volgende keer 

Ton 

  



Beste ouders en liefste leden, 

 

we zijn ondertussen weer aanbeland bij het laatste Sikamberke van dit jaar. Dat wil 

zeggen dat ons volgende boekje het Bivakamberke is en het kamp er bijgevolg aan 

zit te komen. Het kamp zal dit jaar doorgaan van 2 tot en met 12 augustus te 

Stavelot en het belooft weer een fantastische periode te worden! We kunnen 

namelijk weer verblijven op een magnifieke weide, vlak naast een mooie rivier en 

tussen de bossen.  

Alle leden zijn dus opnieuw van harte welkom om met ons mee te gaan op kamp en 

te genieten van 10 dagen spelen en ravotten in de Ardennen. Vriendjes en 

vriendinnetjes mogen natuurlijk ook altijd mee! Voor de praktische details volgt het 

Bivakamberke nog en om alle overige vragen te beantwoorden, zal de leiding in juni 

/ juli zeker nog eens bij iedereen langskomen. 

Ondertussen is de paasvakantie (jammer genoeg) weer voorbij en volgt het laatste 

semester van het schooljaar en ook van ons Chirojaar. Ik hoop dat iedereen heeft 

kunnen genieten van de voorbije periode waarin onder andere een hele hoop 

afdelingen op weekend zijn geweest en we in maart ook weer uitbundig hebben 

kunnen dansen tijdens de jaarlijkse chirofuif. Ik ben ook héél blij te zien dat er op 

zondag nog steeds een hele hoop enthousiaste leden op ons grasveldje rondlopen! 

De leidingsploeg doet dan ook haar uiterste best om elke week klaar te blijven staan 

met een uitdagend programma en niets is leuker dan dat te kunnen uitvoeren met 

massaal veel leden!  

Binnenkort, op 21 en 22 april, zal ons 24u Paintballtornooi dan ook weer 

doorgaan te Klein Hoogveld, Koningslo. Wie zin heeft om de sfeer eens te komen 

opsnuiven, te supporteren of gewoon een frisse pint te drinken, is heel het weekend 

meer dan welkom. Zaterdag 21 april, van 18-22u organiseren we dan ook weer ons 

spaghettifestijn op het paintballveld, waar iedereen natuurlijk eveneens van harte 

op uitgenodigd is! 

Zo, mijn blad is weer volgeschreven! Ik ga dus afsluiten met iedereen nog een heel 

fijn, aangenaam, speels, vuil, boeiend, vriendschappelijk, uitdagend, zot, … laatste 

deel van het chirojaar toe te wensen en hopelijk zetten jullie dit allemaal voort op 

een nog fijner, aangenamer, speelser, vuiler,… kamp! 

Veel liefs, 

Karen 

Hoofdleidster  

0479/41.63.50 – karen@sikambers.be  

www.sikambers.be  

mailto:karen@sikambers.be
http://www.sikambers.be/




Halloooooooooooooooo allerliefste ribbeltjes 

Hier zijn we weer met een nieuw briefje. 

We zullen jullie nog maar eens vertellen wat voor een super 

leuke, coole, toffe, schattige, vriendelijke, actieve, maar 

vooral lieve kindjes jullie zijn.  

We zijn super blij dat jullie in onze groep zitten en we hopen 

dan ook dat jullie allemaal meegaan op kamp van zondag 

05 augustus tot zondag 12 augustus. Daar gaan we nog meer 

spetterende avonturen beleven en superleuke spelletjes 

spelen.  

Het zou natuurlijk supergoed zijn als jullie nog veel meer 

vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar de chiro. Ze 

kunnen altijd naar de chirozondagen komen en ze mogen 

natuurlijk ook mee op kamp.  

Achter dit briefje vind je een superleuke tekening. Deze mag 

je inkleuren en volgende zondag terug meenemen. We 

vinden wel een mooi plekje voor jouw tekening in ons lokaal.  

 

Dikke ribbelzoenen van je superleuke ribbelleiding 

Marine en Lara  



Hey lieve speelclubbers, 

 
Vele zondagen hebben we samen meegemaakt al 

Ravottend, spelend maar 

Ook lachend met de leiding die jullie allemaal zo 

Leuk vinden. 

In augustus gaan we weer op kamp, dus hou zeker  

Jullie agenda vrij tussen 2 en 12 augustus. 

Kom zeker mee en nodig veel vriendjes en vriendinnetjes uit.  

 

Plezierige dingen kunnen jullie nog zeker verwachten, net als originele 

Activiteiten waar er dikwijls veel ambiance is, 

Soms zelfs te veel als jullie je drukke zelf zijn 

En om te eindigen  

Nog vele speelclubgroetjes, 

xxx 

Stijn, Alison en Iris 

 

 



Heeey super toffe rakwietjes =D 

Wij hebben ons dit jaar al super super hard geamuseerd met jullie!!  En jullie zijn echt een 

fantastische groep. En wij hopen dat jullie jullie ook al goed geamuseerd hebben.  Vele 

leuke grappige en natte zondagen zijn al voorbij, maar natuurlijk gaan er dit jaar nog veel 

komen!!  

We zijn ook op weekend 

geweest en wij vonden 

het echt FANTASTISCH, 

cool, leuk, gezellig en 

VUIL met jullie!! (en de 

groepfoto’s zijn een 

bewijs dat we vuil 

waren!! ;) de foto’s 

zullen trouwens zo snel 

mogelijk op de site 

komen)  

En na zo’n geweldig 

weekend kijken wij 

natuurlijk super super hard uit naar het kamp waar we ons 10 dagen kei goed gaan 

amuseren! Maar voor we op kamp vertrekken zijn er natuurlijk ook nog vele andere leuke 

activiteiten en er is ook de 24u-paintball en op 6 mei trekken we ook met heel de chiro een 

dagje naar de zee!! Hopelijk kunnen er zoveel mogelijk rakwi’s mee :D !  

Wij hopen dat jullie ook voor de laatste maanden van de chiro nog talrijk aanwezig zullen 

zijn, want met hoe meer we zijn hoe leuker! ( als jullie dus nog vriendjes of vriendinnetjes 

hebben die niks te doen hebben op zondag en zin hebben om hun volledig uit te leven, 

aarzel dan niet om hen is mee te brengen) En dan gaan we er voor onze laatste zondagen 

nog eens een goeie lap op geven en we gaan ons super hard amuseren!  

Groetjes en knuffels :D 

Stef en Jana   

p. s. : al diegene die ons nat of vuil hebben gemaakt, mogen zich voorbereiden op een 

kleine wraakactie op kamp  (zoals met jullie gezichtjes in de bloem ofzo ;p )  





Aan onze tofste tito’s 

 

 

 

Het is weer tijd voor een briefje van jullie leiding. 

Ons mega toffe, maar ook korte tito-weekend is spijtig genoeg alweer 

voorbij. 

Hopelijk vonden jullie het even leuk als wij! 

 

Het kamp is ook al in zicht. Maar eerst komen er nog een paar toffe, 

actieve, vuile en hopelijk zonnige Zondagen aan.  

We hebben nog vele activiteiten en spelletjes voor jullie EN niet te 

vergeten … 

ONZE TITO-CARWASH !!  

 

Wij zullen ons best doen om er nog een paar SUPER TOFFE 

Zondagen van te maken, 

doen jullie dan je best om er ELKE ZONDAG te zijn !!  

 

 

 

 

Tot Zondag !!  

 

Kevin, Christophe & Vanessa  



Hoi keti’s 

 

Bij deze schrijven wij , jullie leuke leiding, Aurélie, Lien en Sam dus, het laatste briefje van het 

jaar voor de sikamberkes (aangezien het volgende boekje een bivakamberke is  ). Na dit 

boekje hebben jullie dus nog maar 1 geweldige brief te goed van jullie geweldige leiding. 

Alsof dat op zich al niet erg genoeg is, betekent dit voorlaatste boekje ook dat het jaar bijna 

gedaan is. Tegen dat jullie dit lezen, is er nog maar een goeie maand waarin het 100% chiro 

is, aangezien het in juni examens zijn  (behalve voor Sam :p). Hopelijk kunnen we van die 

laatste dagen nog geweldige keti-zondagen maken.  

Het positieve hier aan is wel dat we bijna op kamp vertrekken. Hopelijk kunnen we met 13 

keti’s op  kamp vertrekken (of misschien zelfs meer!). Na het geweldige weekend met jullie 

wordt het heel moeilijk om het kamp op dat niveau te krijgen. Maar als iedereen zo lief is als 

jullie waren bij ‘komen eten’ op weekend, moet dat wel lukken :p. 

Dat het jaar bijna op zijn einde  is gelopen, betekent ook wel dat jullie blauwe draad spel 

bijna moet gedaan zijn. De fanpagina is bijna gelukt, jullie hebben nog maar iets meer dan 

100 fans nodig op het moment dat wij dit schrijven. Voor de rest gaan jullie nog serieus uit 

de hoek mogen komen om het spel te doen lukken… We zijn in elk geval benieuwd! 

 

Groetjes, 

Aurélie, Lien & Sam 



Aspi-journaal van 15 april 2012 

NEWSFLASH! 

 9 maart werd DE FUIF VAN HET JAAR  georganiseerd door de aspi’s van 

chiro Koningslo. Dankzij het grote aantal bezoekers, hebben de 

aspi’s een aardige kas bij elkaar gewerkt en zullen zij daarmee een 

super kamp en 2-daagse beleven! 

 11 maart werd het eerste ijsje van het jaar door de aspi’s binnen 

gestoken! Ook werd de eerste zon meegepikt op het grasveld achter de 

lokalen. Over een Lazy Sunday gesproken!  

 17 maart werd er een botsing gemeld, een vrouw werd afgeleid door de 

vastgeketende groep en zat in het gat van haar voorganger. 

 16 – 17 – 18 maart heeft een chiro Bonheiden op stelten gezet. Dit 

wegens een 18de verjaardag die gevierd werd. (we love you 

daaaaaaaaaan, we dooo !). Ook werd er dat weekend raar opgekeken door 

de bezoekers van Colruyt Bonheiden, een groep jongeren kwam 

vastgeketend binnengewandeld en maakte het winkelen voor de andere 

mensen net iets moeilijker!  

 Vanaf woensdag 18 april word er weer volop gewerkt op een 

patattenveld in Koningslo. De Chiro organiseert namelijk haar 5de 

paintballevenement! Natuurlijk komen die tenten en paintballvelden 

daar niet vanzelf te staan, dus vraagt de leiding zoveel mogelijk 

hulp aan de Aspi’s! Diegenen die vrij zijn en weer gewoon thuis voor 

school zitten te werken, zijn meer dan welkom op het patattenveld te 

Klein Hoogveld. Daar wordt vanaf 18 april gewerkt met man en macht en 

hopelijk ook wat Aspi’s! 

 21 – 22 april zullen de aspi’s voor de allereerste keer 24 uur 

meewerken aan de paintball! De leiding is hun hulp meer dan dankbaar, 

zodat zij wat extra uurtjes slaap hebben!  

PS: Vergeet geen cadeautjes mee te brengen voor Karen haar verjaardag 

op 23 april! Alle aspi’s zijn dan ook van harte welkom voor een leuk 

feestje ’s avonds!  

 Eind juni / begin juli komt de leiding nog eens bij iedereen langs op 

ouderbezoek om de inschrijvingen en praktische zaken voor het kamp te 

regelen. Be Prepared! 

 Een oproep aan iedereen 6 mei wordt de kust weer onveilig gemaakt 

door een groep jongeren! Wij raden iedereen aan om die dag binnen te 

blijven, want de Aspi’s maken het strand onveilig! 



 31 juli is het dan weer zo ver: leiding en Aspi’s vertrekken die dag 

op voorkamp! Dit is alvast een eerste oproep aan alle Aspi’s om 

ervoor te zorgen dat zij die dag allemaal klaar staan om (alweer) 

tenten op te zetten!  

 Vanaf 2 augustus tot 12 augustus is daar het langverwachte, lang naar 

uitgekeken kamp! Het thema is voor de leiding alvast bekend, maar 

zoals onze goed opgeleide Aspi’s weten: het thema valt enkel te 

weten te komen door een taart mee te brengen voor de Aspileiding!  

Dit was het Aspi-journaal van 19u met Karenski De Waele, Shiana Vierendeels 

& Jokette Cartigny. We wensen jullie nog een prettige avond toe en tot het 

Bivakamberke! 


