
Chiro Jomokri en Komverdrom 

 

 

Kadol 
            

            

            



                                     

Hallo Chiro vriendjes! Groot feest, want Chiro Jomokri en Komverdrom vliegen er weer in! Ook dit jaar 

staat er een knotsgekke leidingsploeg voor jullie klaar met nog gekkere activiteiten! Maar 1 ding dat 

jullie moeten doen en dat is KOMEN!!! Met vragen kan u altijd terecht bij de groepsleiding, Naomi voor 

Jomokri (0493-638717) en Dana voor Komverdrom (0484-802014) 

Wat valt er allemaal te beleven in september? 

            

            

            

    

    

    

    

    

            

            

            

            

         

         

         

         

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

september 

De leden spelen spelletjes in eigen afdeling met hun 

gloednieuwe leiding! Vergeet zeker geen koekje en 

drankje mee te geven! 

8 

september 

Vandaag is het helaas geen Chiro! Alle kindjes kunnen in 

Sint-Niklaas komen genieten van de ballonfeesten! 

Talloze ballonnen, optredens, een gezellig marktje…  

Vanaf vandaag verwelkomen we iedereen! Spelletjes in 

eigen afdeling en s ’avonds is er al een eerste 

inschrijvingsmoment! Wat neem je mee? Een Ingevulde 

medische fiche en twee gele klevertjes. Het lidgeld 

wordt overgeschreven op de Chiro bankrekening 

Autoloze zondag dus pas op! De Chiro is niet bereikbaar 

met de auto, smeer de kettingen van de fietsen maar al! 

Ook vandaag spelen de kindjes spelletjes in eigen 

afdeling! 

15 

september 

22 

september 

29  

september 

Al de laatste dag van september, wat gaat het snel! De 

leiding heeft weer een toffe dag voorzien in eigen 

afdeling! 



Traditiegewijs kijken we allemaal samen naar de foto’s van het kamp! Dit jaar doen we dit in Huize De 

Meerleer op 20 oktober! Dus kom zeker met je zoon of dochter (neem misschien de oma/opa mee) 

het kan allemaal en geniet nog van een hapje en drankje. 

Groetjes de leidingsploeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lieve speelclub meisjes  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
            

            

            

     

  

  

  

  

  

  

  

1/09: Eindelijk! Het nieuwe 

Chiro jaar gaat van start. Wie 

o wie wordt jullie leiding? 

kom het deze super leuke 

zondag te weten! 

22/09: AUTOLOZE ZONDAG!!! 

We gaan op zwier naar de markt. 

Tuut Tuut! 

15/09: vandaag krijgen we bezoek van 

Robin rugzak, wie hij is en waarom hij 

naar ons komt, komen jullie vandaag 

te weten. 

Oja, warm jullie stembanden maar al 

op! 

29/09: vandaag krijgen we 

hoog verwacht bezoek van 

Teddy! 
Laura Goossens: 

0470 01 54 23  

 

Chelsea Van Laere: 

0477 24 77 46  

Amber Van Den Bossche: 

(extra leiding) 

8/09: Vandaag is het 

geen Chiro ☹ 
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Groetjes jullie 

mega coole  

leiding Dries, 

Joyce en Andrea 

(extra leiding) 

xxx 

 123 SPEELCLUB JONGENS 

OP EEN RIJ!    
1 september  
Hopelijk zijn jullie al wat uitgerust  
Van het kamp. want er staat weer een nieuw 
Chiro jaar voor de deur!  Start van 14u tot 17u30         
                                                                                                                      8 september  

Vandaag is het helaas geen chiro.  
Maar niet getreurd volgende week zijn we er weer!                                                                                                                                                                                        

15 september   
vandaag komen jullie na lang wachten  
het JAARTHEMA te weten. Je mag altijd vriendjes  
meenemen. Hoe meer vriendjes hoe beter!  

                                                                                                       22 
september  

                                                                            Opgelet Autoloze zondag!  
Vandaag spelen we spelletjes rond en op de markt.  

Vergeet zeker je 4 uurtje niet mee te nemen in een rugzak!                                                                                             
 
 
 
29 september  
Haal je beste bouwvakker maar naar boven 
want vandaag maken we een echte 
speelclubstad! Kom kom kom!!  

 

                                                                                                

 Dries: 0476 82 49 66               Joyce: 0478 12 23 47                Andrea                                                                                                                                                                                                                             

 

 

  



Kwiks 
8 september: 

Vandaag is het helaas geen chiro .  

We zien jullie graag volgende week terug . 

15 september: 

 Laten we  kennismaken en elkaar leren vertrouwen 

 met grenzeloos chiro en allemaal toffe spelletjes. 

 Dus kom zeker langs en neem zoveel mogenlijk  

toffe vrienden mee.   

 

 

22 september: 

Vandaag is het autoloze zondag  jeeej!!! 

We gaan veilig en veel spetterende spellen op straat kunnnen spelen. we gaan 

ook eens op stap om  te genieten van alle activiteiten vanuit Sint-Niklaas  

 

 29 september: 

Trek je mooiste speelkleren maar aan want we doen vandaag 

een misskwiksveriezing 
 

 

Groetjes van jullie favoriete leiding 

Sylvie (0473/25.44.60)                            Kian (0497/80.48.88)                                en Kelly (extra leiding) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rakkers 

 

Vandaag is het 

helaas geen Chiro! 

 

22 september 

Wie is hier DE echte rakker? Wie kan de beste 

boomhutten bouwen, op stelten lopen, wint 

met voetbal… Kom dat vandaag ontdekken! 

29 september 

Kan jij deze dag overleven? 

Heb jij de beste strategieën? 

Dat zullen we nog wel zien… 

Groetjes Micaël en 

Dana 

(bij vragen stuur 

gerust naar 

0484/80.20.14) 

 



TITO’S 
 

 

 

De zomervakantie is voorbij  

MAARRR jullie weten nu wel wie jullie knotsgekke leiding is dit jaar! 

 

 

 

Helaas, pindakaas maar vandaag is er geen chiro  

Er is van alles te doen in Sint-Niklaas o.a de ballonfeesten & Villa Pace. 

 

 

 

Kom vandaag ontdekken wat ons nieuw jaarthema is,  

vergeet vooral je RUGZAKJE niet ;)  

 

 

 

Vandaag leggen we met z’n allen de motor even stil,  

want het is AUTOLOZE- ZONDAG. 

Vergeet niet! Je kan de chiro niet bereiken met de auto, dus kom te voet of met de fiets! 

 

 

 

Ohh, nee  de laatste zondag is weeral een feit!  

Maar niet getreurd, we maken er een spetterende dag van maken ☺  

Lijkt je dat geen goed idee? 

 

Veel Liefs,  

Jullie lieve leidstertjes  Naomi (+32 493/63.87.17) & Charlotte (+32 479/02.44.36) 

01/09 

08/09 

15/09 

22/09 

29/09 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kijk al enorm uit naar de komende 

zondagen! Hopelijk zie ik jullie 

allemaal elke zondag!  

Xoxo Sander  


