
 
 
  

 



Beste ouders en liefste leden,  
 
we kunnen al terugblikken op enkele heel fijne maanden met de daarbij horende Chiro-
activiteiten: een supergezellige Familiedag, een ongelooflijk geslaagd Kaas- en Breugelfestijn 
(bedankt aan alle aanwezigen en nog eens een dikke merci aan onze TOP-kookploeg!), een 
mooie Christus Koning viering (waarvoor dank aan Pater Ton!) en natuurlijk massa’s geweldige 
Chirozondagen!  
 
Wat doet het deugd om te zien hoe goed onze Chiro draait. Als je op een zondag op de Chiro 
eens een kijkje komt nemen en je ziet zoveel mensen die zich kostelijk amuseren, worden we 
er weer aan herinnerd hoe mooi een jeugd in de Chiro is!  
Als we vrijdag na vrijdag op de leidingskring vaststellen hoe leiding blijft werken aan een Chiro 
waar iedereen zich thuis voelt, worden we er weer aan herinnerd hoe mooi het kan zijn om 
leiding te mogen geven! Een dikke merci aan onze leidingsploeg om zich iedere zondag zo in 
te zetten voor de kinderen!  
 
2018 loopt ondertussen op zijn laatste pootjes… de toetsen en examens komen er binnenkort 
aan en onze leidingsploeg doet het nodige om er samen met een zeer fijne groep oudleiding 
voor te zorgen dat de Chirozondagen in december en januari kunnen doorgaan zoals het moet.  
 
Als opwarmer voor de feestdagen, nodigen we jullie ook graag uit voor ons Kerst-Oudejaar-
Nieuwjaars-Babbelcafé, dat zal doorgaan op vrijdag 14 december vanaf 20u30 in de 
Chirolokalen. Wie zin heeft in een gezellige babbel, een lekker drankje en bovenal een toffe 
sfeer, is op ons Babbelcafé aan het goede adres. 
 
Januari zetten we rustig in, om dan op zaterdag 23 februari 2019 alles uit de kast te halen op 
onze Chirofuif. Er zal eerst een kinderfuif plaatsvinden waarop alle kindjes welkom zijn en later 
die avond gaan we nog even door met het “oudere” publiek! Jullie zullen weldra via onder 
andere Facebook (“Chiro Sikambers”) en onze website (www.sikambers.be) alle info kunnen 
terugvinden. 
 
Vergeet zeker ons Kippenfestijn, dat doorgaat op 30 en 31 maart 2019, niet te noteren in de 
agenda’s! 
In november hebben we onze eerste “klusjesdag” laten doorgaan, waarbij de nodige klusjes 
aan onze Chirolokalen uitgevoerd werden. Enorm bedankt aan diegenen die zijn komen 
helpen! De komende klusjesdag (4 mei 2019) hopen we toch nog op een grotere opkomst… 
we kunnen alle helpende handen van ouders gebruiken en het is zeker geen must om een 
handige Harry te zijn! Iedereen kan bijdragen! 
 
Nog een laatste wens voor de komende periode: Denk iets goeds en denk iets lekkers. Denk 
iets gek of nog iets gekkers. Denk iets aardigs, denk iets liefs, maar hoe dan ook iets positiefs! 
 
Een fijne eindejaarsperiode aan iedereen, 
 
Arno, Willem en Ben – Groepsleiding 
Frieda en Karen – Volwassen Begeleiding 
 



Liefste Ribbeltjes 

 
Hier is een nieuw briefje van jullie allerleukste leiding. Wij hebben al een aantal 
leuke weken achter de rug met jullie en wij hopen natuurlijk dat jullie je ook al 
goed geamuseerd hebben op de zondagen. We hopen dat jullie blijven komen 
en jullie mogen ook vriendjes en vriendinnetjes meenemen zodat we met wat 
meer zijn  . 
 
We hebben nog veel leuke dingen gepland voor dit jaar. Zo gaan we nog samen 
op een klein weekendje, waar jullie later wat meer informatie over krijgen. Op 
23 februari 2019 organiseren we een chirofuif. Deze start om 18u30 voor de 
kleintjes, en om 21u30 begint het feest voor de grotere mensen. We plannen 
ook nog heel veel leuke zondagactiviteiten voor jullie! 
Veel liefs en groetjes van jullie Leiding 
 

 
 
 

Ben, Ward en Iris 
xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PS: Nog een leuke tekening om in te kleuren: 
 
 
 
 
 
 

 
  



Beste, liefste en zotste speelclubbertjes, 
 
Hier eindelijk ons tweede briefje   
We hebben al veel toffe zondagen achter de rug en gelukkig zullen er nog vele volgen!!  
Het wordt nog toffer, want we gaan namelijk op megasuperleuk speelclubweekend van 
15-17 maart. Dit betekent nog meer zotte spelletjes, buiten spelen en sowieso nog 
meer verstoppertje in het donker !! ;)  
Jullie moeten er dus zeker allemaal bij zijn, want het wordt een onvergetelijk, megatof 
weekend !  
Hopelijk zijn jullie braaf geweest en hebben jullie snoepjes gekregen van de Sint en 
pieten!  
… Maar ja, jullie zijn altijd braaf natuurlijk    
Superveel kusjes van jullie favoriete leiding en hier nog wat mooie fotootjes van de 
leuke momenten die we al gehad hebben!  
XXX 
Lincy, Kristof, Arno en Lisa  
 

 
 

 
 
 



Hej allerliefste super mega bangelijke Rakwi’s !!  
Het is alweer eens tijd voor een briefje van jullie 4 leiders…  
Hopelijk gaat het wat beter weer worden zodat we meer buiten kunnen spelen 
zonder dat jullie koud hebben, zodat we weer kunnen ravotten in het zonnetje.  
Gelukkig hebben we tijdens ons mega leuk weekend goed weer gehad!! 
Zalig dat jullie ook elke zondag zo voltallig aanwezig zijn! 
Jullie zijn een mega groep en veel slechts hebben we niet te zeggen over jullie, een 
drukke groep maar dat kunnen wij wel aan! We hopen dat jullie zich, net als ons, 
altijd amuseren tijdens de Chirozondagen! 
We gaan er nog vele toffe weken van maken, wij doen ons best!   
Veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel Rakwigroetjes,  
Rani, Robert, Arne en Jana  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 

 



Heeey Tito’s, 
 
Hier weer een kei coole brief van jullie kei coole leiding.  
 
We hebben ondertussen al een paar zondagen achter de rug en we hopen dat jullie het al 
heel leuk vonden, wij alvast wel!  
Binnenkort in januari, hebben Wout, Willem en Margo het nogal druk met studeren voor 
de examens, maar dan zal Brent zeker voor jullie klaarstaan met een andere leiding 
(SURPRISE!).  
 
Voor de rest zijn wij al in de weer om ons weekend voor te bereiden, dat doorgaat van 
15 tot 17 maart. Verdere informatie hierover zullen jullie later nog wel krijgen.  
Vergeet ook zeker niet om jullie beste dansmoves te laten zien op onze Chirofuif (23 
februari)! 
 
Voor de rest wensen wij jullie nog veel succes met jullie examens, hopelijk met een goed 
resultaat! (daar twijfelen wij niet aan)  
En geniet daarna van jullie welverdiende vakantie en de supertoffe zondagen die daarna 
nog zullen volgen.  
 
Vele groetjes van jullie coolste leiding, 
 
Margo, Brent, Willem en Wout  
 
XXX 
 
  



Heeey coole Keti’s! 
 
Ons mega leuk weekend is net gedaan! Maar dat betekent niet dat we al 
alle leuke dingen gedaan hebben! 
Onze mega awesome leefweek moet nog komen! Dit vindt plaats van 4 tot 
8 februari in onze lokalen. Dus schrijf dit al zeker in jullie agenda’s! Wij 
hebben al heel leuke dingen gepland voor die week en wij hebben er 
alvast heel veel zin in! 
Buiten onze leefweek gaan we ook nog heel toffe programma’s doen! Dus 
iedereen zeker elke zondag proberen te komen!  We hebben nog maar 
één corner gehad, maar er gaan er zeker nog een paar komen na de 
examenperiode! 
We hebben al veel toffe momentjes met jullie gekke weirdo’s beleefd en 
hopen dat er nog vele gaan komen! 
We gaan nog een heel leuk jaar tegemoet en hopen dus dat jullie dan ook 
voltallig aanwezig zullen zijn! 
 
Groetjes van jullie coolste leiding 
YOURI EN INDRA oxoxox 
 
 

 
  



Wadduuuuup Aspi’ssss , 
 
Hier is jullie god weer   Hopelijk hebben jullie het al even 
leuk gehad als mij op de chiro ! Het mindere is wel dat de 
examens eraan komen .. dit wil zeggen dat we op de 
chirozondagen examenregeling gaan inlassen: jullie kunnen 
dan van 17 tot 19u op de chiro komen relaxen.   Wanneer 
deze regeling juist van start gaat, laat ik jullie via whatsapp 
weten. Bekijk het ook positief: doe jullie best voor de 
examens, want na de examens is er een aspiweekend 
gepland en er komt ook een leefweek van 4 feb tot 8 feb. Info 
over dit weekend en deze week volgt nog.   Laat het mij 
ook gerust weten als jullie nog ideeën hebben voor corners. 
Voor de rest wil ik jullie heel veel succes wensen met jullie 
examens en doe zo verder kindjes !  
 
Van jullie kapoen Jarno, 
1 januari 
 
  



 
 
 
  



 


