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Beste ouders en liefste leden, 

We zijn na een fantastisch kamp weer aan een nieuw Chirojaar begonnen en dat betekent ook 
een nieuw “Sikamberke”, dat boordevol informatie en briefjes van alle afdelingen staat. 

De voorbije weken is er dan ook het één en ander veranderd op onze Chiro.  

We hebben op het einde van het kamp jammer genoeg afscheid moeten nemen van enkele 
geweldige leid(st)ers: Redji, Jana, Amber en Marike. Aan hen willen we dus heel graag nog 
eens van harte bedanken voor hun geweldig enthousiasme en Chirospirit!! Een dikke merci!!!  

Gelukkig blijft er nog een grote groep enthousiastelingen over en hebben we ook enkele 
nieuwe mensen in onze leidingsploeg mogen ontvangen: welkom aan Brent, Robert, Lisa, 
Lincy, Iris en Margo! De leiding zal weer een heel jaar, volledig vrijwillig, iedere zondag paraat 
staan om onze leden te ontvangen en te entertainen. En na de eerste Chirozondag kunnen wij 
al met grote overtuiging en een goedkeurend oog zeggen: dat lukt hen zeer goed!  

Een groep die we zeker niet mogen vergeten te bedanken, is onze kookploeg. Zij zetten zich 
niet enkel tijdens onze eetfestijnen in, maar gaan ook nog eens 10 dagen mee op kamp om 
voor ons de meest heerlijke maaltijden te bereiden. Een dikke merci aan Linda, Frank, Wouter, 
Ella, Joke en Jonas! Jullie zijn goud waard! 

Wat ook veranderd is en velen van jullie ondertussen hebben kunnen zien, is de parochiezaal 
naast onze Chirolokalen en de toegangsweg naar de lokalen en het grasveld. Na enkele 
maanden vol modder zijn alle (renovatie)werken afgerond en het resultaat mag er zijn! 
Iedereen kan vanaf nu opnieuw binnenkomen langs de poort op de Romeinsesteenweg in 
plaats van via het poortje in De Pomp.   

Voor de rest hebben wij nog heel wat nieuws te melden: 

- Ook dit jaar zullen wij opnieuw het BABBELCAFE organiseren! Dit is een gezellige 
bijeenkomst waar ouders, leden, oudleiding,… samen kunnen komen om elkaar te 
leren kennen en wat bij te praten. Het eerste babbelcafé is reeds doorgegaan na onze 
eerste Chirozondag, maar hou zeker onze Facebookpagina en website in het oog voor 
de data van de volgende Babbelcafés.  

- Op zondag 7 oktober organiseren we voor de derde keer een FAMILIEDAG. Concreet 
wil dit zeggen dat we aan alle ouders willen vragen om die dag ook eens mee naar de 
Chiro te komen van 14u30-18u. We voorzien een groot spel op maat van alle leeftijden, 
zodat jullie eens kunnen zien hoe het er op onze Chiro aan toe gaat. Het zou dus 
fantastisch zijn als jullie allemaal deze dag willen vrijhouden. Indien jullie als ouders 
toch al andere plannen hebben: de leden zijn uiteraard ook welkom om die dag naar 
de Chiro te komen zonder ouders! 

- De Dag van de Jeugdbeweging gaat dit jaar door op vrijdag 19 oktober. Aan alle leden: 
toon dan dat je fier bent om lid te zijn van onze Chiro en doe die dag zeker jullie Chiro-
uniform aan om naar school te gaan! 

- Noteer ook alvast in jullie agenda’s dat we op zaterdag 20 oktober 2018 ons KAAS- EN 
BREUGELFESTIJN organiseren. Dat zal dit jaar opnieuw doorgaan in  



de parochiezaal naast onze Chirolokalen. Je kan langskomen tussen 11u30 en 14u of 
tussen 17u30 en 22u voor een à volonté buffet. 

- Op zondag 25 november vieren we Christus Koning met eerst een misviering en 
daarna nog een leuke activiteit. Meer info volgt later. 

- Het BIVAK 2019 zal plaatsvinden van 21 juli tot en met 31 juli 2019.  
 

We hebben ook nog enkele oproepen naar alle ouders en leden toe:  

o Op onze Chirofeesten kunnen wij altijd helpende handen gebruiken. We hopen 
dat we hiervoor op jullie kunnen rekenen.  

o We hopen dat iedereen de inzet van onze leidingsploeg apprecieert en 
rekening houdt met de kampdatum, zodat alle leden van begin tot einde mee 
kunnen gaan.  

o Voor kinderen met een vrijetijdspas van Stad Vilvoorde is het mogelijk om aan 
verminderd tarief lidgeld en kamp/weekendgeld te betalen. Voorwaarden en 
meer informatie over de vrijetijdspas zijn te vinden op de site van Stad 
Vilvoorde: http://www.vilvoorde.be/product.aspx?id=768 

o We willen jullie er ook allemaal nog eens aan herinneren dat het belangrijk is 
om het lidgeld van €25 op tijd te betalen (liefst ten laatste tegen 10 oktober, 
daarna moeten wij de verzekering betalen)! Leden waarvoor tegen dan geen 
lidgeld betaald werd, zullen wij de kampprijs van niet-leden aanrekenen!  

Omdat er weer een hoop nieuwe leden – en dus ook ouders – zijn, willen wij onze taak als 
Groepsleiding en Volwassen Begeleiders graag nog eens even kort uitleggen. Onze 
verantwoordelijkheid is om er gedurende het hele jaar voor alle leden en ouders die 
problemen, vragen of opmerkingen hebben, te zijn. Twijfel dus zeker niet om ons in zo’n geval 
te contacteren. Wij willen natuurlijk wel nog eens benadrukken dat het aangewezen is om in 
de eerste plaats de leiding van de groep van uw zoon of dochter te contacteren indien er in 
dat verband vragen of problemen zijn.  

Vergeet niet om regelmatig eens een kijkje te nemen op onze website (www.sikambers.be) 
en onze facebookpagina (“Chiro Sikambers), want daarop verschijnen steeds de laatste 
nieuwtjes, foto’s, oproepen,… van onze Chiro. 

Tot slot willen we nog even kort de algemene regels van onze Chiro overlopen: 
- De Chiro start om 14u30 stipt, maar de leiding is aanwezig vanaf 14u om opvang te 

voorzien.  
- De Chiro eindigt om 18u, behalve voor de Keti's en Aspi's, die blijven nog een uurtje 

langer, tot 19u.  
- Elke zondag vragen we aan alle leden om 50 eurocent mee te nemen. Hiermee 

voorziet de leiding een lekker 4-uurtje voor iedereen uit de groep. Het lidgeld voor 
een jaar bedraagt €25 en wordt liefst tegen ten laatste 10 oktober betaald (cash aan 
de leiding of via overschrijving op het rekeningnr. BE25 0688 8911 7282; naam lid en 
groep vermelden aub).  



- Wat betreft het Chiro-uniform is het nog steeds verplicht om bij de Ribbels een T-
shirt van onze Chiro te dragen (op Chirozondagen verkrijgbaar voor €10). Bij de 
Speelclubbers, Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s is een driedelig Chiro-uniform 
verplicht: t-shirt van onze Chiro, Chiro rok/short, Chiropull/Chirohemd (deze zijn 
verkrijgbaar bij De Banier, www.debanier.be). Wij hebben ook enkele tweedehands 
Chiro-uniformen voor diegenen die hierin interesse hebben, vraag hier gerust naar bij 
de leiding. 
 

Een hele boterham, maar hiermee zijn jullie weer op de hoogte van het reilen en zeilen op 
onze Chiro en de activiteiten van het komende jaar. Het rest ons dan enkel nog om iedereen 
een fantastisch Chirojaar toe te wensen met massa’s spel, plezier, gelach en het samen zorgen 
voor onvergetelijke herinneringen! 

Vele groetjes, 

Arno, Ben en Willem 
Groepsleiding 
 
Frieda en Karen 
Volwassen Begeleiders (VB’s) 
 
Arno Coomans: arno@sikambers.be; 0471/27 62 82 
Ben Dupond: ben@sikambers.be; 0491/64 53 06 
Willem Vancraenem: willem@sikambers.be; 0478/74 48 85 
Frieda Roekaers: frieda@sikambers.be ; 0472/37 90 36  
Karen De Waele: karen@sikambers.be ; 0479/41 63 50 
  



Heeey allerleukste ribbeltjes, 

 
Hier is dan het eerste briefje van jullie leuke leiding!  

Wij zijn heel blij dat we jullie al met zoveel mogen verwelkomen in onze groep, het zou nog 
toffer zijn als jullie veel vriendjes en vriendinnetjes meenemen. 

We kijken er al zeer hard naar uit om jullie de volgende zondagen nog beter te leren kennen, 
en natuurlijk de leukste spelletjes en activiteiten met jullie te spelen  

Wat kunnen jullie nog verwachten dit jaar?  

 Nog heel veel leuke, zotte, spannende, sportieve en creatieve spelletjes  
 Een weekendje in de lokalen, maar daarvoor zullen we wel op tijd iets meedelen, 

want dat zal pas in maart of april zijn  
 Een mega leuk kamp in juli ! 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij! 
We hopen ook dat jullie allemaal komen eten op ons kaas-en breugelfestijn op 
zaterdag 20 oktober in de zaal naast onze lokalen.  

Op het volgende blad staat een kleurplaat van rupsje ribbel: wie wil mag de kleurplaat 
mooi inkleuren en meebrengen naar de Chiro zodat we ze kunnen ophangen in ons 
lokaal. 

Heel veel groetjes van jullie coolste leiding!  

Ben, Iris en Ward  

 



 

 

  



Hallo liefste, schattigste en gelukkige speelclubbers! 

Hopelijk vonden jullie het een leuke eerste zondag en zijn jullie tevreden met jullie leiding! 
Want wij; Arno, Lisa, Lincy en Kristof zijn er helemaal klaar voor! Wij zijn in ieder geval al 
superblij om jullie leiding te mogen zijn en zien het jaar volledig zitten   

 
Wij kijken alvast vol enthousiasme uit naar het komende Chirojaar, want we hebben al heel 
wat in petto voor jullie. Het eerste weekend van oktober (5-6-7 oktober) doen we een 
weekend in CHECKEN. Vroeg genoeg in het jaar om elkaar en de leiding beter te leren 
kennen en op die manier vreugdig het nieuwe jaar inspringen! Hiervoor gaan we jullie nog 
een briefje meegeven met verdere details.  

Natuurlijk kijken we uit naar alle Chirozondagen met jullie en hopen we dat jullie elke zondag 
talrijk aanwezig zullen zijn. Maak jullie maar klaar voor superleuke, gezellige en actieve 
Chirozondagen met spelletjes en avonturen! 

Om af te sluiten enkele weetjes over jullie nieuwe leiding: 

- Lisa gaat elke avond met gekruiste tenen slapen. 
- Kristof zijn huis was vroeger een kinderboerdij 
- Lincy neemt nog altijd haar lievelingsteddybeer mee op kamp 
- Arno is de oudste leiding van de Chiro 
- Lisa is thuis een echte keukenprinses 
- Lincy is dé badmeesteres van Strombeek 
- Kristof houdt heel erg van raadseltjes 
- Arno heeft zich 3 dagen op rij niet gewassen op kamp 

XXX Jullie allerleukste nieuwe leiding    

Lisa, Lincy, Arno en Kristof 

 



Liefste rakwi’s, 

 

Het nieuwe Chirojaar is weer begonnen en wij hebben er al enorm veel zin in! We 
staan het hele jaar klaar met allemaal superleuke activiteiten! Wij kunnen jullie 
al meedelen dat jullie het weekend van 12 tot en met 14 oktober mogen 
vrijhouden want we gaan dan op rakwiweekend!!!   Meer info hierover kan je 
vinden in het briefje dat we hebben meegegeven! 

We eindigen het Chirojaar met een spetterend kamp dat doorgaat van 21 juli tot 
en met 31 juli! 

CONCLUSIE: Jullie mogen er zeker van zijn dat het een topjaar gaat worden!! 

NIET VERGETEN: Op 20 oktober kunnen jullie lekker komen eten op het Kaas-en 
Breugelfestijn.  

 

Kusjess, 

 

Robert, Arne, Jana en Rani 

Ps: kan jij deze rebus oplossen? Zo ja, de eerste die de zin zondag tegen ons 
komt zeggen, heeft een voordeel in het spel van die zondag. Succes!!! 

 

-ur  d=kw j='  w=z -am -d +  
 
 

 r=,  k=u +    -a +e -p  i=o + 

 -ak  p=d l=n 

 
 

  



 

Lieve, mega coole Tito’s!! 

Dit is het eerste briefje van het jaar, met jullie mega fantastische, geweldige, 
fenomenale en uiteraard sexy leiding!!!! 

We hebben nog niet veel gedaan, maar dat gaat veranderen! Vanaf volgende week 
super coole spelletjes!! 

Wat gaan we doen dit jaar:  

- superleuke zondagnamiddagen (allemaal zeker komen) 
- Een Tito-carwash  
- Super mega tof weekend en als het lukt misschien 2 
- En om het jaar af te sluiten een geweldig kamp!!!!! 

 

Dit was het voor het eerste briefje en tot zondag 

Jullie mega fantastisch super coole en leuke leiding 

Margo, Brent, Willem, Wout 

  



Heey allercoolste Keti's!  

Het nieuwe Chirojaar is weeral begonnen! We hebben mega leuke ideeën 
zodat we jullie het beste jaar kunnen geven!  

 

Dit jaar gaan we op leefweek! Dat wil zeggen dat we tijdens een 
schoolweek een week gaan overleven op de Chiro. Jullie vertrekken dan 
van bij ons op de Chiro naar school. Daarna doen we spelletjes en maken 
we samen lol, maar we mogen natuurlijk niet vergeten te studeren. 😉  

 

Vanaf nu gaan we op vrijdagavond terug een corner organiseren, waaraan 
we een leuke activiteit toevoegen. Wanneer die corners doorgaan, krijgen 
jullie nog te horen. 

 

 Wij hebben er mega veel zin in en hopelijk jullie ook! 

 

 Dikke kusjes van de leukste leiding Youri en Indra xxxxxx 

 

 

 

 

                     

  



Wadduuup aspi’s 

 

Eerst en vooral proficiat met jullie nieuwe leiding. Ik zou ook blij zijn met zo een 
baas als leiding :p Zoals jullie al weten zijn de keti’s en aspi’s gemengd dit jaar. 
De ketileiding en ik kijken echt uit naar dit jaar ! We hebben veel activiteiten in 
ons hoofd om jullie het beste Chirojaar ooit te geven ! Een paar van die ideeën 
zijn: 

 Een super coole leefweek in de lokalen van CHIRO KINGSLO (De details 
van de leefweek en de weekends gaan we nog samen afspreken in de 
loop van het jaar.) 

 1 weekend met de keti’s en aspi’s 
 1 weekend met aspi’s 
 de coolste activiteiten op zondagen 
 en corners op de laatste vrijdagen van de maand zodat we kunnen 

chillen, uitgaan,…..  
 

Om wat geld te verdienen voor ons kamp en alle activiteiten die we willen doen 
gaan we afspreken om in de C&A te gaan werken. Dit houdt in: 4 uurtjes 
lampen hangen en we krijgen een mooie som geld voor onze aspikassa. Details 
hierover worden ook nog meegedeeld in de loop van het jaar. 

 

Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als ik en de ketileiding!  

 

Gouden tip: doe je best op school zodat je zonder zorgen naar de Chiro kan 
komen!  

 

Veel groetjes en kusjes van jullie god en voorbeeld, 

 

Jarno 



September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus
ma 1 1 1
di 2 1/ Nieuwjaar 2 2

woe 3 2/ Kerst 3 1/ Dag vd Arbeid 3
dond 4 1/ Herfst 3/ Kerst 4 2 4 1
vrij 5 2/ Herfst 4/ Kerst 1 1 5 3 5 2
zat 1 6 3 1 5 2 2 6 4/ Klusjesdag 1 6 3
zon 2 7/ Familiedag 4/ Chiro 2/ Chiro 6/ Chiro 3/ Chiro 3 7 5/ Chiro 2/ Chiro 7 4
ma 3 8 5 3 7 4 4/ Krokus 8/Pasen 6 3 8 5
di 4 9 6 4 8 5 5/ Krokus 9/Pasen 7 4 9 6

woe 5 10 7 5 9 6 6/ Krokus 10/ Pasen 8 5 10 7
dond 6 11 8 6 10 7 7/ Krokus 11/Pasen 9 6 11 8
vrij 7 12 9 7 11 8 8/ Krokus 12/Pasen 10 7 12 9
zat8/ Kortom Koningslo 13 10 8 12 9 9 13 11 8 13 10
zon 9/ Chiro 14/ Chiro 11/ Chiro 9/ Chiro 13/ Chiro 10/ Chiro 10/ Chiro 14 12/ Chiro 9/ Chiro 14 11
ma 10 15 12 10 14 11 11 15/ Pasen 13 Pinkstermaandag 15 12
di 11 16 13 11 15 12 12 16/ Pasen 14 11 16 13

woe 12 17 14 12 16 13 13 17/ Pasen 15 12 17 14
dond 13 18 15 13 17 14 14 18/ Pasen 16 13 18 15
vrij 14 19/ Jeugddag 16 14 18 15 15 19/ Pasen 17 14 19 16
zat 15 17/ Klusjesdag 15 19 16 16 20/ Pasen 18 15 20 17
zon 16/ Chiro 18/ Chiro 16/ Chiro 20/ Chiro 17/ Chiro 17/ Chiro 21/ Chiro 19/ Chiro 16/ Chiro BIVAK 18
ma 17 22 19 17 21 18 18 22/ Paasmaandag 20 17 BIVAK 19
di 18 23 20 18 22 19 19 23 21 18 BIVAK 20

woe 19 24 21 19 23 20 20 24 22 19 BIVAK 21
dond 20 25 22 20 24 21 21 25 23 20 BIVAK 22
vrij 21 26 23 21 25 22 22 26 24 21 BIVAK 23
zat 22 27 24 22 26 23/ Chirofuif 23 27 25 22 BIVAK 24
zon 23/ Chiro 28 Christus Koning 23 27 24 24/ Chiro 28/ Chiro 26 23/ Chiro BIVAK 25
ma 24 29/ Herfst 26 24/ Kerst 28 25 25 29 27 24 BIVAK 26
di 25 30/ Herfst 27 25/ Kerstmis 29 26 26 30 28 25 BIVAK 27

woe 26 31/ Herfst 28 26/ Kerst 30 27 27 29 26 BIVAK 28
dond 27 29 27/ Kerst 31 28 28 Hemelvaart 27 29
vrij 28 30 28/ Kerst 29 31 28 30
zat 29 29 30/ Kippenfestijn 29 31
zon 30 30 31/ Kippenfestijn 30
ma 31/ Kerst

20-21/ 
Breugelfestijn


