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Algemene komaf
Het is april! Tijd voor 
weer een geweldige 
maand vol leuke 
zondagen!

Het is 3 april, de eerste zondag 
van de maand. We spelen in 
eigen afdeling, en vandaag wordt 
extra leuk, want het is de eerste 
zondag van de paasvakantie!

Ohnee, de paasvakantie is al halfweg :(
Vandaag, op 10 april, spelen we weer in 
eigen afdeling. Lees zeker goed jullie 
afdelingsblaadje, want sommige 
groepen gaan zwemmen.

Het is Pasen op 17 april, en dat wilt 
jammer genoeg zeggen dat het vandaag 
geen chiro is :( We zien jullie volgende 
week terug!

De laatste zondag van de maand is 24 
april, en vandaag krijgen de jongste 
groepen geen leiding van hun vaste 
leidingsduo, maar van andere mensen. 
Wie dat zijn? Dat kom je nog wel te 
weten...



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS. U kan deze dag betalen met cash of payconic, geen bankkaart!  

WAT? 

WAAR? 

 TEAMS? 

INSCHRIJVEN? 

Jaarlijkse Quiz op zaterdag 7 mei 2022. Welkom vanaf 19uur, 

we beginnen om 19u30!  

Zaal de KLAVERS : Sint-Andriesstraat 4, 9111 Belsele. 

Mogelijkheid tot parkeren voor het gebouw!  

U mag komen in een team van 4 tot 6 personen. Ieder team betaald 24 

euro. Wilt u komen met een kleiner team? Stuur ons zeker een mail!  

Inschrijven kan tot en met 1 mei! Dit door een mailtje te sturen naar 

chirokomverdrom@hotmail.com met vermelding van het aantal 

teamleden en een groepsnaam!  

CHIRO JOMOKRI EN KOMVERDROM 

mailto:chirokomverdrom@hotmail.com


 

                                                                                                           

                                                 

  
  
  
   

 

 

 

                                                                                                                          

 

3 April  

Na ons weekend zijn we weer klaar 

voor een zondag vol speelplezier! 

We zijn 2 dagen te laat, maar de 

mopjes zullen zeker ook aanwezig 

zijn.  

10 April   
We ruilen het grasveld in voor het 

zwembad.  Vandaag spreken we af om 13u aan 

zwembad Olympus te Dendermonde.  

Zeker niet vergeten!  

- Zwemgrief (handdoek, bandjes,..) 

- 5 euro  We komen met de bus terug en 

zullen op tijd terug zijn.  

 

17 April  

Een weekend zonder Chiro…  
 

 
Geniet van de vakantie en we zien 
jullie graag volgende week 
opnieuw!  

24 April  

We zijn er weer! Maar ook weer 
niet…  

Sander en Zizou nemen vandaag 
een stapje terug.  
HUH? WAT? EN NU? 
Geen zorgen. We zijn zeker in de 
buurt.  



 

 

Speelclub Jongens 
3 April  

Na zo’n druk weekend 
zien we jullie graag 
terug voor een super 
toffe namiddag vol 
verrassingen! 

10 April 

We gaan zwemmen vandaag. 
Jullie worden allemaal om 
13u aan het zwembad van 
Dendermonde verwacht. Wat 
breng je allemaal mee: 

- Zwemkleren  

- Handdoek  

- 5 euro  

en jullie goed humeur. We 
kijken er naar uit! 17 April 

Jammer maar helaas. 
We geven vandaag 
geen Chiro. Jullie 
mogen vandaag 
allemaal thuis op zoek 
naar lekkere 
paaseieren!!!! 

24 April 

Het is een beetje een 
rare dag. Spelen we 
samen of apart? Dat is 
de vraag. Awel, we 
weten het zelf niet want 
jullie krijgen vervanging 
vandaag! Hopelijk zien we jullie vaak deze maand. 

Kusjes,  

Joyce en Cheyenne 



Rakkers 
 

3 april 

Scheer, schoor, 

schuim wat 

gebeurd er met 

het schuim?  

 

10 april 

Rakkers zijn weleens 
chaotisch en zien 
soms door de bomen 
het bos niet meer. 
Maar dat is helemaal 
niet erg. Rommel kan 
ook plezierig zijn. Je 
weet namelijk nooit 
welke schatten erin 
verborgen liggen. 
Kom eens af!! 

17 april  
OOHH, Spijtig… het is geen Chiro vandaag 

24 april 
Hierrrrrr hebben we weer eens een leuke verrassing. Ze zijn groot en wijs genoeg om over jullie leiding te staan. Wie zijn het?  



KWIKS

3 april
We hebben de afgelopen 
weken een paar spelletjes 
niet kunnen spelen. 
Vandaag halen we daar 
eentje van in! Welk? Dat 
ontdek je vandaag!

10 april
Vandaag gaan we zwemmen! 
Jullie worden om 13u verwacht in 
zwembad Olympos in 
Dendermonde. Om 17:30 zijn we 
zoals normaal terug op de Chiro. 
Vergeet zeker geen €5, een 
bikini/badpak, handdoek en 
vieruurtje! 

17 april
Vandaag is het Pasen, en 
dus jammer genoeg geen 
chiro :( We zien jullie 
volgende week weer!

        24 april
We zijn er weer! Maar wat we juist gaan doen, 
kunnen we jullie nog niet vertellen, want jullie 
krijgen andere leiding. Rarararaaaa..?



 

Hieronder de planning voor deze zotte maand : 

3 april 

Hopelijk hebben jullie allemaal 1 april overleefd en zijn jullie klaar voor onze levensechte    

gezelschap games. Nee niet hele dag saai aan een tafel zitten, maar alles in het 

levensecht. 

 

10 april 

Vandaag duiken we de stad in, neem dus zeker je gsm mee en je paspoort. Aja en die gsm 

is alleen nuttig als em opgeladen is he girls       

 

17 april 

Vandaag mogen jullie allemaal eitjes rapen thuis en genieten van een dagje rust. 

Het is namelijk PASENNNNNN. En dus geen Chiro! 

 

24 april 

Vandaag zijn het THE HUNGER GAMES, kom met de fiets (nee we gaan geen 60km fietsen) 

en neem je gsm nog een keertje mee!  

     

 

               

 

 

Beste tippers 

Hierbij de uitnodiging voor onze aprilse grillen. Met op de planning veel plezier, weinig toppers en 

nog meer plezier. Ook hierbij een formele melding over uniformen, zie    verder voor meer 

informatie. 
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Tippers 

Vanaf april wordt het dragen van geen uniform niet meer getolereerd, 

jullie zijn een oudste groep en moeten een voorbeeld geven aan de 

jongere leden. 

Een uniform is een rok en minstens een Chiro trui, de T-shirt speelt een 

minder grote rol.  



Komaf toppers 

         

 
  

 

 
 

 

 

 

3 april 

Na 4 overwinningen 

proberen we het deze 

zondag terug. Wie zal 

de strijd tegen de tijd 

winnen? Dit zie je in 

het jachtseizoen. 

Geen chiro, helaas  

17 april 

24 april Het is Pasen dus zoals veel 

grote en kleine kinderen gaan 

wij ook paaseieren gaan 

zoeken. De grote vraag is 

waar gaan ze liggen???? 

Fijne vakantie !!!!! 

Gelukkig Pasen boyss!! 

10 april 

Vandaag gaan we op 

fietstocht! Vergeet dus je fiets 

niet ;) 



vermoeiend…. 

Op 3 april worden de kiddows verwacht 

om 12u30 op de Chiro met de velo!  

Buiten da hebben d ie dutsjes 2 dagen 

geen Chiro namelijk: 10 april en 17 

april. Hahaha dat is mega erg als je 

weet dat er maar 4 zondagen zijn. 

Wa zegde gij nu? Haha, die leden zijn wel 

een heel weekend weg he; het weekend 

van de 8ste. En 17april, ja meneerke, die 

moeten paaseieren gaan rape n he! 

En ge  moet wel rekenen dat ze de 24ste als 

echte leiding moeten presteren! Das mega 



Zzz wat mocht ik zeker niet vergeten? 

Zzz… mijn pas, mondmasker, drinkfles, 

zzz…, onderbroeken, kousen, zzz…, 

slaapkleren, tandenborstel, tandpasta 

matje, slaapzak, zzz… en dit allemaal in 

een compacte rugzak om vele kilometers 

af te leggen!!  

De prijs van dit weekend 

bedraagt €25. Gelieve dit ten 

laatste op zondag 3 april te 

storten op het volgende 

rekeningnummer:  

BE36 0016 1517 4581 
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