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Beste ouders, leden en chiro-sympathisanten, 

eerst en vooral willen wij jullie allen vanuit de hele leidingsploeg een spetterend, gelukkig en 

gezond 2015 toewensen!  

Vanuit de chiro hebben wij alvast heel veel zin in 2015! Er staan weer heel wat fijne 

chirozondagen op het programma, maar wij hebben ook enkele andere wilde plannen:  

 

we willen graag in 2015 (en de volgende jaren) wat werk steken in het onderhoud en de 

renovatie van onze chirolokalen. Hier en daar zijn er nog wat grote en kleine werken uit te 

voeren die we graag in orde willen brengen op korte en lange termijn. Omdat onze 

leidingsploeg reeds enorm veel tijd en energie in het organiseren van onze chirozondagen, 

het kamp, alle chirofeesten, afdelingsweekends,… steekt, hoopten we hiervoor op wat hulp 

van jullie te kunnen rekenen! We zijn er zeker van dat jullie ook willen dat de 

omstandigheden waarin we jullie kinderen op zondag opvangen, optimaal zijn en we hen 

een zo goed mogelijke accommodatie kunnen bieden.  

Concreet betekent dit dat we een vergadering willen plannen met iedereen die het ziet 

zitten om ons hierbij een handje te helpen. Je hoeft hiervoor zeker geen deskundige klusser 

te zijn, we kunnen helpende handen op alle mogelijke manieren gebruiken. Op deze 

vergadering zullen we bespreken welke herstellingen er moeten gebeuren, wat ons budget is 

en op welke momenten we deze werken kunnen uitvoeren.  

De vergadering zal doorgaan op zaterdag 31/01/2015 van 10u-12u in onze chirolokalen.  

 

We hopen van harte dat jullie bereid zijn om ons hierin te ondersteunen en aanwezig 

kunnen zijn op 31/01. Indien je niet aanwezig kan zijn op de vergadering, maar wel graag wil 

meewerken, laat dan zeker iets weten en dan houden we je op de hoogte. Geef dit bericht 

ook gerust door aan iedereen waarvan jullie denken dat zij gemotiveerd kunnen zijn om ons 

te helpen! 

Alvast bedankt en heel veel warme chirogroetjes,  

Frieda en Karen  

Volwassen begeleidsters 

E-mail: vb@sikambers.be 

www.sikambers.be  

 

PS: Noteer ook alvast in de agenda's van 2015: 

25 & 26 april 2015 gaat ons Steakweekend door en van 2 tot en met 12 augustus gaan we op 

Bivak! 

 

 

mailto:vb@sikambers.be
http://www.sikambers.be/
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Liefste Speelclubbertjes, 

Om te beginnen willen we jullie en jullie ouders een spetterend 2015 

toewensen met nog heeeeeeel veeeel bangelijke chiromomenten!:-D 

Daarnaast heb ik (Jolien) iets minder leuk te zeggen. Ik vertrek heel 

binnenkort naar de andere kant van de wereld, Suriname moesten 

jullie het willen weten, voor 3 maanden. MAAR ik kom terug: vanaf 

eind april ben ik weer elke zondag paraat op de chiro. :-D Ik zal jullie 

wel missen hoor!  

Maar we hebben al 4 heel leuke maanden achter de rug met heel 

zotte, actieve en grappige zondagen. Wij verschieten er nog elke 

week van hoeveel lawaai jullie kunnen maken, amaai :-o. Gelukkig 

zorgt dat voor veel leven in onze groep en kijken wij daarom elke 

week uit naar die ene chirozondag! :-D  Ook al maken jullie ons soms 

een beetje boos , jullie zijn echte lieve kapoenen!  

Het jaar 2014 is nu wel gedaan, maar ons chirojaar helemaal nog niet. 

We hebben dus nog veel verassingen en spelletjes gepland om te 

doen dit jaar. En natuurlijk in augustus , KAAAAAAMP!! :-D   :-D :-D 

Mogen we jullie er ook nog eens aan herinneren dat het verplicht is 

om vanaf speelclub een volledig uniform te dragen. Een t-shirt (die 

koop je bij ons) en short/rok en een pull/hemd. Dit vinden jullie in De 

Banier. Zo kunnen we met z'n allen pronken in ons chiro-uniform! :-D 

Nog een heel fijn nieuw jaar gewenst en veeel dikke kussen van jullie 

allerleukste en  coolste leiding !  

Jolien , amber en alanis  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

  



5 
 

Voor de allerliefste 
Rakwi's, 

Kiekeboe!  

Het oude jaar doet z'n 
oogjes toe. 

Aan de start van dit 
nieuwe jaar, hebben we 
natuurlijk ons briefje klaar. 

We hebben een verlanglijstje met wensen en dromen, die hopelijk 
zullen uitkomen. 

We wensen een chirojaar vol plezier en een kamp vol gelach en 
gegier. 

Waar wij van dromen? Dat jullie elke chirozondag komen! 

We zullen altijd met spelletjes voor jullie klaar staan, om met jullie 
op avontuur te gaan. 

We geven jullie 1 groot cadeau; CHIRO! 

 

Dikke zoenen van de grootste kapoenen! 

- Arne, Kristof en Ella 
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What’s up tito’s !!? 
Hier is weer een kei coole brief van natuurlijk jullie kei coole leiding! 

 Zo, de helft van het jaar zit er al op! Wij hopen natuurlijk dat jullie 

blijven komen dat wij nog meer van deze leuke dingen  met jullie 

kunnen doen,  zoals het tito-weekend. En als jullie daar ooit zouden 

terug gaan, let dan nog steeds op voor de klokslag na 22.00 uur ! En 

ook al de moeite, die we hebben gedaan om een ei door te kunnen 

geven, maar daar zullen we toch nog wat op moeten oefenen !!! 

Hopelijk hebben jullie ook leuke feestdagen achter de rug en hebben 

jullie goed kunnen feesten EN waren natuurlijk jullie examens ook 

SUPEEEEER goed :p Zoals iedereen op nieuwjaar zijn goede 

voornemens heeft, hebben wij die NATUURLIJK ook! Namelijk dat we 

jullie nog een bangelijk chiro jaar en ook een onvergetelijk bivak 

willen geven!!  Wij wensen jullie dan ook het beste toe in 2015  en 

dat al jullie dromen mogen uitkomen (hihi) :p Spijtig genoeg heeft 

Mattias nu pas examens in de maand januari dus duimen we allemaal 

voor hem :D Hij zal af en toe eens langskomen, maar hele zondagen 

gaan even niet meer voor hem lukken (Ouuuuhhh..). Maar geen 

paniek! De komende weken staat Ilke voor jullie klaar! (Yeeeey!) 

Spijtig genoeg zijn we nu aan het einde gekomen van jullie über coole 

brief , droom al maar zachtjes over jullie AMAZING, FANTASTISCH, 

COOL  Chiro jaar en wie weet wat er nog allemaal gebeurt …  

DIKKE DIKKE knuffels en kussen van de coolste leiding, 

Mattias & Ilke 
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Heej Keti’s  

 

Een heeeeeel gelukkige nieuwjaar!! Wij wensen voor jullie veel 
vriendschap, liefde, mooie dromen, zalige uitdagingen, leuke 
familie momenten, maaaaar vooral wensen we voor jullie ZALIGE 
chiro zondagen en een onvergetelijk bivak. En wij gaan er in 2015 
dan ook alles aandoen om die chiro zondagen en het bivak  
ONVERGETELIJK en ZALIG te maken.  

Het eerste deel van het chiro jaar is voorbij gevlogen en wij 
hebben ons in ieder geval al heel hard geamuseerd met jullie. 
Hopelijk vonden jullie het ook zo leuk. ;) Op het weekendje 
hebben we goed kunnen lachen en hebben jullie de schriktocht 
allemaal overleefd. Voor sommige was het wel een grote uitdaging, 
zo groot dat Lukas zelfs 2 wegen begon te zien.   

We gaan het tweede deel van het jaar even of zelfs zaliger 
proberen maken. Op onze planning staat ook nog een tweede 
weekend en natuurlijk mogen we ook onze veldloop niet vergeten 
eh Lars.  Dus hopelijk zien we jullie elke zondag allemaal aan de 
poort voorbij komen! =D  

Groetjes 

Arno, Jasmien en Jana 
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Hoi aspis, 

 

  Eerst en vooral wil ik jullie een gelukkig nieuwjaar wensen!  2014 was alvast een leuk aspi-jaar (of 

dat vond ik, toch, hopelijk jullie ook =p), maar desalniettemin doe ik mijn best om 2015 nog beter te 

maken! 

  Daarom heb ik een aantal goede voornemens genomen voor de aspi-werking: 

- Meer pickles kopen, aangezien zo’n doos het blijkbaar maar 1 maand lijkt uit te houden in 

het beste geval 

-  Nog eens op weekend gaan, maar dan als het wat minder koud is buiten. 

- Op kamp gaan, daarmee alleen al zou 2015 al beter moeten zijn dan de voorbije 3-4 maand. 

- Taart mee nemen, zoals beloofd 

 Veel meer ga ik mijzelf niet voornemen, want we weten allemaal hoe dat gaat met goede 

voornemens, hoe meer er zijn, hoe kleiner de kans dat ze effectief worden uitgevoerd. 

  Natuurlijk zit er nog meer aan te komen, zo is er ook nog een steakweekend waar jullie als aspi 

uiteraard allemaal op verwacht worden om wat te helpen op 25 en 26 april, is er ook nog een uitstap 

met de hele chiro en gaat er op corners en zondagen ook nog vanalles onverwacht te gebeuren dat 

we nu gewoon nog niet weten (Sean die een spel verliest van Jana bijvoorbeeld, zoals de eerste 

zondag van 2015, bijvoorbeeld). 

 Aangezien mijn blad bijna is volgeschreven en mijn inspiratie jammer genoeg ook niet onuitputtelijk 

is, ga ik deze brief afronden met jullie allemaal 1 voornemen aan te raden om voor jullie zelf voor te 

nemen. Jullie kunnen wellicht al gokken wat dat voornemen is, aangezien het nogal voor de hand ligt: 

- Elke zondag naar de chiro komen. 

Ja, af en toe is het wel oké om wat cliché te zijn =). 

 

Tot zondag! 

Sam 

p.s. Als test voor wie het leest: Wie mij zondag 8 februari het het codewoord “aardappel” kan 

zeggen, krijgt 1 punt extra bij het spel van die dag =p. 


