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Beste ouders en liefste leden,  

  

Een nieuw jaar, dus ook een nieuw “Sikamberke”. In de eerste plaats willen wij 
jullie natuurlijk allemaal een fantastisch 2018 toewensen, met heel veel 
vriendschap, plezier, leuke chirozondagen en een geweldig bivak in het 
vooruitzicht! We hopen dat jullie een heerlijke kerstvakantie achter de rug 
hebben en klaar zijn voor de tweede helft van het Chirojaar! Wij kijken er in 
ieder geval alvast met veel goesting naar uit!  

Om te beginnen willen we jullie graag allemaal nog eens herinneren aan de 
Chiroactiviteiten die de komende periode op het programma staan:  

- 23 februari 2018 gaat er weer een Babbelcafé door in onze Chirolokalen. 
We starten om 20u en eindigen om ??? uur. J Wees allemaal welkom voor 
een goede babbel en een frisse pint.  
Nog een leuk extraatje: Iedereen die op 23/2 tussen 20u en 20u30 
aankomt op het Babbelcafé, trakteren wij op een gratis drankje! J    

- Zaterdagavond 21 en zondagmiddag 22 april 2018 organiseren wij ons 
jaarlijks Kippenfestijn. Dat zal doorgaan in het CC van Koningslo. We hopen 
jullie dan allemaal te mogen verwelkomen! Meer info volgt later nog.  

- Ons BIVAK gaat door van zondag 22 juli tot en met woensdag 1 augustus 
2018. We willen nog eens met aandrang vragen om zeker heel die periode 
vrij te houden indien je mee wil gaan op kamp. Het is namelijk niet de 
bedoeling dat er leden later toekomen of vroeger vertrekken. Vriendjes en 
vriendinnetjes die in het jaar nog niet naar de chiro kwamen, zijn zeker en 
vast ook welkom om mee te gaan op kamp (behalve bij de aspi’s, zij 
hebben een gesloten kamp).   

Via deze weg willen we ook graag nog eens de oproep herhalen om aan ons te 
denken indien jullie materiaal hebben dat nuttig kan zijn voor de Chiro (bv. 
kladpapier, handdoeken, stiften en potloden, kaarsen,…). Jullie mogen dit dan 
altijd op Chirozondagen aan de leiding bezorgen!  

Op onze website www.sikambers.be kunnen jullie ook steeds alle nuttige 
informatie terugvinden (contactgegevens van leiding, de jaarkalender, de 
“Sikamberkes” en het “Bivakamberke”, foto’s 
van Chiro-activiteiten,…). Ook op onze 
facebookpagina “Chiro Sikambers” staan steeds 
alle laatste nieuwtjes, reclame voor onze 
eetfestijnen en Chiro-activiteiten, foto’s,…  

Dan rest het ons enkel nog om jullie allen veel 
leesplezier toe te wensen met dit Sikamberke!   

Vele Chirogroetjes,  

Arno – Groepsleider  

Frieda en Karen – Volwassen Begeleiders   

  



Liefste, mega coole Ribbels 
 

Het jaar 2017 zit erop, maar dat wil niet zeggen dat 2018 
minder leuk gaat worden. Hopelijk hebben jullie tijdens de 
feestdagen leuke cadeautjes gekregen en hebben jullie ook 
jullie buikje goed rond gegeten. Hopelijk hebben jullie niet te 
veel Champagne gedronken, hihi 😊. In het nieuwe jaar gaan 
we nog superleuke dingen doen: jullie mogen nog een super 
vuile dag verwachten en mega leuke spelletjes. Ons weekend 
komt er binnenkort ook nog aan! Hopelijk willen jullie er een 
even tof jaar van maken als wij.  

Groetjes van de beste leiding 😉  

Jana, Wout en Youri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halllooo  allercoolste  
speelclubbertjes,   



  
Het  nieuwe  jaar  is  begonnen!  Hopelijk  hebben  jullie  een  leuk  kerstfeest  

gehad, Nieuwjaar  goed  kunnen  vieren  en  hebben  jullie  jullie  buikjes  goed  

vol  gegeten. In  2018  gaan  wij  nog  LEUKERE, COOLERE  spelletjes spelen. Wij  

hebben  er  alvast heeeeel  veel  zin  in,  hopelijk  jullie  ook!!  

  
Wat  staat  er  ons  nog  allemaal  te  wachten?  

● vuile  dag  

● weekend:  waar  jullie  binnenkort  meer  over  te  weten komen!  

● coole  spelletjes  

● als  het  warmer  wordt:  waterspelletjes!  

● en  niet  te  vergeten:  een  onvergetelijk  KAMP!!  

  
Wij  hopen  dat  jullie  dus  allemaal  veel  naar  de  chirozondagen  gaan komen, 

zodat we  er samen  nog  een superleuk  jaar  van  kunnen  maken.   

  
  
  

Kunnen  jullie  raden  wie  de 

persoon op  de foto is?  Het  is  

iemand uit de  leidingsploeg van nu! 

 De  eerste die  aan  Arne  vertelt  

welke  leiding dit  is,  krijgt  een  

voordeel  bij  het spelletje  dat  jullie 

 gaan  spelen zondag!  

  
  
  

Kusjes van jullie leiding! Arne, Ben 
en Indra XXXX



5..4..3..2..1 GELUKKIG NIEUWJAAR!! 
Liefste rakwi’s 

Na al die mooie cadeautjes die jullie gekregen hebben en keihard gevierd te hebben met de 
familie, kan het nieuwe jaar 2018 beginnen, wohoo!! 

Wij wensen jullie een jaar vol lachbuien, plezier en avontuur! Het gaat sowieso al een mega 
tof chirojaar zijn met leuke chirozondagen en een onvergetelijk kamp, dus daar kunnen jullie 
al zeker op rekenen!!  Hebben jullie ook zoveel zin in het nieuwe jaar? WIJ ALLESZINS 
WEL, want er staat jullie nog veel te wachten: 

• Vriendjesdag (op die dag kan je een vriendje meenemen en gaan we een megatof spel 
spelen en kan je aan je vriendje eens laten zien hoe tof het is om naar de chiro te 
komen J )  

• Een megacool tweede weekend ( dit weekend gaan we in andere chirolokalen doen 
J)  

• Veel vuile spelletjes  
• Een tweede koekjesverkoop, zodat we op kamp zeker iets heel leuk kunnen doen! 

Voor vriendjesdag, het weekend en de koekjesverkoop zullen we jullie alles op tijd laten 
weten J 

  

We hopen dat al jullie wensen en dromen mogen uitkomen in het jaar 2018 en dat jullie een 
spetterend jaar gaan hebben!! 

Van jullie liefste, leukste en coolste leiding Jana, Ward en Rani <3 <3  

 

  



Ho Ho Ho feestbeesten,  

 

Helaas zijn de leuke feestdagen en de kerstvakantie alweer aan hun eind 
gekomen. Wij hopen dat jullie net zoals ons een gezellig kerstfeest met veel 
cadeautjes en een spetterende nieuwsjaarsparty (waar we weer met een volle 
maag en pijnlijke dansbenen van afgekomen zijn) gehad hebben.  

Jullie leiding heeft enkele chirovoornemens voor 2018:  

« Een Titocarwash organiseren  
« Een fantastisch Titoweekend plannen  
« Zondag klaarstaan met de leukste Titoactiviteiten   
« En natuurlijk samen met jullie een zalig kamp beleven  

Hier zijn enkele Titovoornemens voor 2018:  

« Pauline: Zorg maar dat je in 2018 nog steeds het varkentje van de groep 
blijft, want jij kan altijd iedereen aan het lachen brengen J  

« Elia: Hopelijk krijgen wij van jou en Pauline nog veel dansmoves te zien 
in 2018, dan kunnen we jullie binnen een paar jaar inschrijven voor 'So 
You Think You Can Dance' 😉  

« Julie: Je bent vaak een beetje stiller, maar laat je in 2018 maar eens 
volledig gaan, de leiding zou graag meer van je horen om er zo samen een 
topjaar van te maken  

« Kasper: Probeer in 2018 op de chirozondagen niet altijd alleen maar aan 
eten te denken 😉  

« Voor iedereen:  

Wij wensen jullie een fantastisch Nieuwjaar toe!  

 

Van jullie kapoentjes, 

Amber & Jarno  



 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Yo Keti’s 

Alvast een gelukkig Nieuwjaar, dat 2018 veel goeds mag 
meebrengen voor jullie en dat dit jaar weer onvergetelijk 
wordt! Hopelijk hebben jullie ook een hele fijne kerst 
gehad en vele mooie cadeautjes gekregen!  

In 2018 staat er heel wat op de agenda: binnenkort gaan 
we onder andere eens plannen wanneer we ons 2de 
weekend gaan houden. 21/04/’18 en 22/04/’18 is het 
kippenfestijn, dus zet dat zeker al in jullie agenda’s! Dit 

jaar gaan we weer een Keticafé organiseren, dus gaan we 

dikke monies verdienen voor op kamp J! En om jullie 
efkes bezig te houden, moogt ge het volgende oplossen:  

 

XoXo Red-G, Marij, Kriss XoXo 

 

 

Hey liefste aanbidders, 

 



Hier zijn jullie goden weer aan het woord. 

Liefste pépé, aan het begin van elk nieuw jaar….  

 

neeneenee we gaan niet beginnen rijmen. We hopen 
dat jullie examens goed gegaan zijn, dat jullie een 
leuke vakantie gehad hebben en dat jullie het nieuwe 
jaar goed ingezet hebben (bij de meesten hebben we 
dit wel kunnen merken :D). Jullie gaan in de maand 
januari jullie goden wel een tijdje moeten missen, 
aangezien wij examens hebben. Maar we hebben 
iemand van het plebs kunnen overhalen om ons 
tijdelijk te vervangen. Aangezien bij het nieuwe jaar 
goede voornemens horen, zullen wij dit ook maar doen. 

Hier onze voornemens: 

• meer Aspicorners organiseren 
• onze voorraad drank en chips sneller aanvullen 
• werken aan onze timing 
 

We gaan ons niet teveel meer voornemen, want we 
weten dat goede voornemens snel in het water vallen 
L 

 

Groetjes van jullie meest aanbiddelijke leiding/goden 

Willem & Arno 
Ps: als test voor wie het briefje leest: wie ons op zondag 4 februari het woord ‘sierkonijn’ kan zeggen, wordt beloond. 

 


