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ALGEMENE KOMAF 
 
Het is juni, en dat is jammer genoeg de laatste maand van dit Chiro 
jaar L . Maar niet getreurd! Deze laatste maand gaan we er in elke 
afdeling nog eens goed invliegen. 
 
Het is deze maand wel extra belangrijk om in je afdelingsblaadje te 
kijken, want er vinden heel wat avondchiro’s plaats. Deze kunnen 
zowel op vrijdag als zaterdag doorgaan en de uren verschillen per 
afdeling en activiteit, dus kijk goed uit! 
 
26 juni gaan we allemaal samen naar zee! Vandaag spelen we met 
heel de Chiro samen en ontdekken we het kampthema. Een perfecte 
leuke zondag om het jaar mee af te sluiten. Kijk op het blaadje 
hiernaast voor meer info!  
 
Het kamp komt er ook aan! Dit jaar gaan we van 31 juli tot 10 
augustus op pad. Ook dit jaar worden er infomomenten 
georganiseerd. Verderop in dit boekje vindt je een blaadje met meer 
informatie hierover, maar schrijf 1 of 8 juli al maar in je agenda! 

 
We kijken uit naar een geweldige laatste maand en een even 
fantastisch kamp! 
 
XOXO Jullie leiding 



Zeedag 26 juni 2022 
Jullie worden allemaal verwacht om 8uur aan het station van Sint-Niklaas aan de 
grote ijzeren bol. Om 18u30 zijn we terug op dezelfde plaats.  

 

Wat nemen jullie mee? 

• Lunchpakket met genoeg drinken 
• Koekjes/ drankjes of zakgeld om iets kleins te kopen in Oostende 
• Een handdoek 
• Bikini/ badpak/ zwemshort 
• Zonnecrème/ zonnebril + petje bij mooi weer  
• Plastiek zakje om je natte spulletjes in te steken  
• Paspoort/ Kids – ID  
• 10 euro  

Wat heb je zeker aan? 

• UNIFORM, we zijn trots dat we een Chiro zijn en laten dit zeker zien!  

Het is trouwens onze aller aller allerlaatste zondag van het jaar!  

We zien jullie graag op ons geweldige kamp van 31 juli tot 10 augustus. De 
infomomenten hiervoor vinden plaats op 1 juli en 8 juli, kijk zeker eens naar deze 
brieven!  



 



 

Speelclub meisjes 
 
 

5 juni 

19 juni  We trekken er op uit! Dit is de laatste ‘gewone’ zondag dus maken we er ééntje van om niet te vergeten!  

12 juni 

Zijn jullie goede 
speurders? 

Want vandaag 
kunnen we deze wel 

gebruiken.  

Nationale 
speelclubdag! 

Vandaag is het Thema 
“Geel”. 

Dus gele kleren en gele 
spelletjes zijn een 

must! 

26 juni 

De laatste Chirozondag.. "#$ 

We gaan allemaal samen naar 
de zee!!  

Niet vergeten 
- Zwemgrief 

- Zonnecrème 
- Middageten 

Meer informatie kan je 
terugvinden op het blaadje 

over zeedag voorin deze 
komaf.   

 



SPEELCLUB BOYSSSS!  
 

5 juni  

Oh jee, vandaag is leidster Joyce er niet vanwege examens"#$  
We horen jullie al denken: huh? Met wie staat Cheyenne dan? Geen nood! Voor elk 
probleem is een oplossing. Wie er komt, dat is een verrassing!  
 
 

 
12 juni  

Na een verrassing moet je eens gewoon doen eh.  
Of toch niet? Wat we gaan doen, dat kom je te weten als je komt!  

 
 
 

 

19 juni 

Oh nee, nu leidster Joyce terug is, 
is leidster Cheyenne er niet… Niet getreurd! Volgende week zijn we er allebei weer!  
Vandaag gaan we testen hoe voorzichtig jullie kunnen zijn en of jullie iets kunnen 

beschermen.  
 

 
 
26 juni  

Oh de laatste zondag van het Chirojaar"#$ niet getreurd boys! Vandaag is het onze 
zeedag! Dat betekent een hele dag Chiro, woopwoop!  
En het kamp thema is…………….. HAHA, mopje. Dachten jullie nu echt dat het zo 
gemakkelijk was?  
Om het weten te komen, moet je natuurlijk wel komen vandaag.  
Meer informatie vindt je vooraan in het aparte blaadje over zeedag of in de 
whatsapp.  

 
 
 
 
 
 
 
Groetjes, jullie knapperds Cheyenne & Joyce xxx  
 
 

Wist je dat 
Cheyenne en 

Joyce al kei leuke 
dingen bedacht 
hebben voor op 

kamp? 

Je gaat je geen 
moment 
vervelen! 



Komaf KWIKS 

 
5 juni 

Het is Pinksteren, daarom 
zijn we vandaag helemaal 
PINK! Kom allemaal 
volledig in het roze naar de 
chiro. Tot dan! ;) 

VRIJDAG 10 juni 

Deze week is het avondchiro, 
want wij als leiding hebben 
jammer genoeg examens L 

We verwachten jullie van 18:30 
tot 21:30 op de chiro! 

We zullen eens testen vandaag 
hoe goed jullie Sint-Niklaas 
kennen. We zijn benieuwd. Doe 
maar al goede stap schoenen aan. 

 

19 juni 

Vandaag terug chiro op 
zondag, onze laatste gewone 
dag… Er staat een pyjamadag 
gepland, dus ik verwacht dat 
jullie pyjama of onesie 
aandoen vandaag, anders…. 

26 juni 

Vandaag is het jammer 
genoeg de laatste chiro dag 
"#$. Maar we gaan wel naar de 
zee, jeeeej! Neem maar al een 
bikini en handdoek mee, 
maar vergeet ook zeker geen 
zonnencrème. Meer 
informatie vindt je vooraan 
in het blaadje over zeedag. 
Tot dan! xxx 



Onze laatste maand voor het kamp! Hieronder een klein overzichtje van hoe deze er 
uit zal zien :  

 

 03/06 : Vandaag houden we een rustige avond met hapjes en drankjes. Of het 
echt rustig is, dat moeten jullie zelf komen ontdekken. 18u56 tot 21u43  
 10/06 : Omdat de meeste examens nu toch zullen starten (of gestart zijn) kan 

je het beest in jou komen loslaten op onze Chiro. 19u01 tot 21u47 
 17/06 : We hebben Franse thema avond. Kennen jullie het ‘Sur le Point’ aka 

Frans liedje? 
 26/06 : Het is ZEEDAG ! Jullie worden om 8uur verwacht op het station van 

Sint-Niklaas. Verdere info vinden jullie op het blaadje over zeedag voorin. 
• MAARRR wij sluiten dit jaar af in sereniteit als echte nonnen  



Toppers 

Vrijdag 3 juni 

Het is een film avond om effe te 

ontspannen tijdens de examens . Als 

je filmsuggesties hebt, laat het me 

weten. 

Zaterdag 11 juni 

We hebben activiteit maar nu buiten 

de chiro. Om half 6 verwacht ik jullie 

met de fiets op de chiro. Allemaal 

verplicht verkleed in het thema 

Hawaï,, degene die het best verkleed 

is kan hier voordelen uit halen in het 

spel. 

Vrijdag 17 juni 
Het wordt weer een te gekke 

avond chiro, en de 

allerlaatste gewone chiro van 

dit jaar! 

Zondag 26 juni  

Vandaag is het zeedag! W
e 

gaan naar zee, naar zee en 

iedereen mag mee. Kijk 

vooraan in de komaf voor 

meer info over wat je moet 

meebrengen en hoe laat je 

verwacht wordt. 

Alle avondchiro’s gaan door van 19:00 tot 21:30! 



Keti-Aspi 
 

 Ik heb wel echt zin in van die avond 

Chiro’s eigenlijk. Ah maar wacht! 

Het zijn heel de maand avondchiro’s, 

en dan nog op een zaterdag!  

LUXE! 

 

Het zijn ook heel de maand juni 
avondchiro’s doordat het examens 
zijn. Bijvoorbeeld: 4juni gaan we 
iets mega super cool doen, maar de 
leiding zegt ons natuurlijk niks... 

 

ofc.. seg, hou jij ook zoveel van 
thema’s? Ik wel! Ik vindt het zo 
leuk en gezellig. Ik heb gehoord 
dat de leiding op 11 juni voor 
ons een Thema spel heeft 
gemaakt en dat we dit thema 
later te weten komen.  

 

OH MY GOD echt?? Mega cool. Ik heb er 
al enorm veel zin in. 18 juni zal de leiding 
een suprise hebben voor ons, want merk je 
ook dat ze tegenwoordig zoveel 
konkelfoesen? We zulle maar eens zien dan 
eh!  

 

26 juni is het ook weer de tofste dag 
van het jaar: ZEEDAG! Wat zullen we 
weer genieten. Vergeet zeker je 
zwemkleren niet eh! Meer info vindt je 
vooraan in de komaf! 

We hebben er alvast enorm veel zin in om je allemaal terug te 
zien en dan nog eens in de avond. Vele kusjes jullie ALLER 

ALLER leukte leiding. Sylvie en Chelsea "#$% 
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