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De tien werken van de VB's
Beste ouders
Liefste leiding
Allerschattigste leden

Het Chirojaar is al aardig opgeschoten, dus het aftellen naar het bivak kan beginnen. We hebben besloten om dit jaar een 'specialleke' te doen om jullie de
laatste maanden voor het bivak al helemaal in Chirostemming te brengen. Hoe
meer van de onderstaande opdrachten jullie tot een goed einde brengen, hoe groter de verrassing.
Maak met elke groep (ook de leiding) een replica van een bekend schilderij (met levende mensen)
2. Schrijf een Chiroliedje speciaal voor onze Chiro
3. Zet een Chirofilmpje op YouTube en zorg voor een echte internethit
4. Bevestig het Chirosymbool op een zo spectaculair mogelijke plaats en
trek er een foto van
5. Ga naar www.sikambers.be en post een reactie in het gastenboek (minimum 100 reacties)
6. Los het volgende raadsel op: 'Waar is de Suzi Wan van den Ben?'
7. Motiveer al je vrienden, vijanden, familieleden en aangetrouwden om op
27 april naar onze kaas- en wijnavond te komen
8. Knuffel eens een boom
9. Stuur van op vakantie een leuk kaartje naar de Chiro (Romeinsesteenweg
55, 1800 Vilvoorde)
10. Probeer een foto te nemen van iemand van de leiding, VB's of proost buiten Chirotijd zonder dat die persoon het ziet en bezorg ons de foto
1.

Voor al uw vragen of opmerkingen bij deze Tien Werken kan u steeds terecht bij
onze hulplijn en dit 24u op 24u en 7 dagen op 7: 0479416350
Alle gekheid op een stokje, we menen het echt. Hoe meer opdrachten geslaagd,
hoe mooier de prijs. Veel succes!
Sven en Ine
VB's

Beste chirovrienden,
Eindelijk is de lente daar. We hebben wel lang erop moeten wachten na de ijskoude winter. Haar temperatuur was voor mij te laag en te koud. Nu ze echter
hoger wordt, kan ik zoals de dieren te voorschijn komen en genieten van de lentezon. Ik kan me dan ook akkoord verklaren met de dichter:”
Wanneer ik de blauwe lucht aanschouw,
wanneer ik de zon zie schijnen,
dan denk ik zonder berouw aan die winterse tijden;
want koning winter is wel mooi, maar toch niet zo machtig;
want moeder zon met al haar tooi is duizendmaal prachtiger!
Uw koude deed me huiveren, het was soms zo ijzig stil,
maar nu is er een nieuw begin: de vogels die gaan zingen
verkondigen aan de bloemen al die mooie dingen;
Ja, iedereen wil buiten en met de vogels meefluiten.” (uit: Aksent)
De vogels krijgen het inderdaad druk. Ze zijn verliefd en laten dat uitbundig blijken, terwijl ze zoeken naar een nest voor het nieuwe leven.
Bij ons in de abdijtoren heeft een koppeltje slechtvalken hun toevlucht gezocht
en ze hebben volle belangstelling. Dagelijks worden ze bespied met een aangebrachte camera in hun toekomstig verblijf.
Blijkbaar kon de koude de Chiro niet storen, want hun activiteiten gingen normaal door.
Voor wie het nog niet weten de leidingsploeg heeft een verjaardagskalender uitgegeven, echt heel mooi, tof, leuke foto’s. Wie er nog geen heeft zeker kopen!
En...zeker niet te vergeten de kaas-en wijnavond op zaterdag 27 april. Lekkere
dingen mag je niet missen.
Nog even dit. Dat we leven denken we niet aan. We staan op en gaan slapen en
verwachten een nieuwe dag.Toch is het niet raar om af en toe dank u te zeggen
voor een nieuwe dag, want plots komt er een moment, helemaal onverwacht dat
we dat niet meer kunnen zeggen.
Om te besluiten nog een verhaaltje over roddelen of kwaadspreken. Soms bezondigen we ons misschien af en toe daar ook aan. Dit verhaaltje vertelt ons dit
te laten, want het is zeer moeilijk een roddeltje teniet te doen
‘Een boer die allerlei roddelpraat over iedereen vertelde kreeg spijt en vroeg aan
de rabbi hoe hij boete kon doen.
Verzamel een zak vol kippenveren, ga daarmee het hele dorp door en leg op ieder erf bij elke deur een veer. De boer deed wat hem was opgedragen en vroeg
aan de rabbi of hij daarmee genoeg had gedaan.
Nee, nog niet, zei de rabbi, nu moet je een zak nemen, langs al die huizen gaan
en elke veer die je er hebt neergelegd weer oppakken en verzamelen. Maar dat
is toch een onmogelijke opgave, protesteerde de boer. De meeste veren zijn al
lang door de wind weggeblazen.
Toen antwoordde de rabbi, zo is het nu ook met jouw roddelpraatjes. Je spreekt
ze zo gemakkelijk uit, maar hoezeer je het ook probeert, terughalen kun je ze
niet.’
Ton, de pater
Hey liefste ribbeltjes 

Ondertussen krijgen jullie al een derde briefje van ons, jeeeej. Het einde van jullie eerste of tweede
chirojaar is al in zicht en wat hebben we al een leuke tijd achter de rug :-D Toffe zondagen alom !!

We zien uit naar het kamp met een tiental kapoenen. Maar eerst komt het weekend eraan, we
hebben al heel wat voorzien en we kunnen jullie verzekeren dat het leuk wordt. Lekker eten, toffe
sfeer en superleuke activiteiten.
Hier is een eerste tipje over het weekend….

Kleur ze in, pak ze maar mee op het weekend en misschien hangt er een verrassing aan vast…

Vele kusjes,
Jolien en Joke

Hej allerbeste speelclubbers,

Het is weer zo ver, weer een sikamberke, weer tijd voor een briefje van jullie
leiding . Jammer genoeg is het jaar al bijna gedaan, maar in deze laatste 2
maanden van het chirojaar gaan we zo mogelijk nog leuker maken! Na een
fuifje, een superheldenspel, een kikkerspel, allerlei andere leuke spelletjes en
kunstwerkjes, hebben we nog zeker en vast allerlei leuke programma’s in petto
voor jullie zondag in te vullen!

En als in juni de laatste chiro-zondag gedaan is, is het chirojaar gelukkig nog
niet helemaal afgelopen. In augustus gaan we namelijk nog met de hele chiro
op bivak. Dan zijn er nog 10 dagen vol chiroplezier om het jaar af te sluiten.
Meer info over het kamp komt nog, maar we kunnen alvast maar hopen dat
iedereen mee gaat!

Uiteraard hopen we niet alleen dat iedereen mee gaat op kamp, maar de ook
iedereen nog de komende zondagen altijd op de chiro is, zodat we nog meer
plezier kunnen maken!

Tot zondag,
Ella, Lenn & Sam

Heeeeej liefste titoooooo’s

Na jullie examens en een welverdiende vakantie kunnen we er weer
helemaal in vliegen!!
We gaan er nog voor ongeveer 10 zondagen helemaal tegenaan! Met zalige
activiteiten en natuurlijk een weekend gaan we de laatste maanden
opvullen!!
Jullie hebben er al veel achter gevraagd en over gezaagd ;), maar nu hebben
we eindelijk een datum gevonden voor het TITO-WEEKEND!! 10-12 Mei
trekken we er samen op uit. Meer informatie over het weekend volgt later
nog :D Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal meegaan, zodat het zeker en
vast onvergetelijk wordt!!
We gaan vanaf nu samen in 1 rechte lijn naar het kamp! En het kamp gaat
sowieso onvergetelijk en fantastisch worden met zo’n ZAAAAAALIGE
groep!! =D =D

Groetjes
Krisse, Kevin en Jana

Liefste Keti’s en Aspi’s,
Deze keer geen gedichtje, maar nog eens een echte brief!

Hopelijk hebben jullie allemaal een leuke paasvakantie achter de rug, met
lekkere paaseitjes en veel vakantieplezier, want vanaf morgen moeten jullie
terug allemaal naar school..  Maar wij hebben goed nieuws: jullie eerste
schoolweek na de vakantie zal op een zeer leuke manier worden afgesloten:
namelijk met ons Keti-en Aspiweekend van 19 tot en met 21

april in Herent (dichtbij Leuven)!
Het wordt ongetwijfeld super leuk! Wij kijken er naar uit! Jullie hopelijk ook!
Vergeet jullie mooiste studio 100 outfit zeker niet mee te brengen ;) Wij
hebben alles al geregeld, het enige wat nog in orde moet komen is het vervoer,
dus daarom nog eens een warme oproep aan jullie ouders: wie kan rijden voor
ons weekend (brengen of komen halen), gelieve ons iets te laten weten.
De paasvakantie is nu jammer genoeg ook al voorbij en dat wil zeggen dat het
einde van het chirojaar jammer genoeg ook begint te naderen. Snif snif… Maar
gelukkig hebben we dan weer iets om naar uit te kijken: ons bivak dat sowieso
weer fantastisch wordt!
Laten we eerst nog genieten van ons weekend en de komende zondagen!
Hopelijk zien we jullie ook allemaal op ons Kaas- en breugelfestijn op zaterdag
27 april!
Chirogroetjes
Joke, Stijn en Lien

