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27 juni = ZEEDAG!!!!! 

ALLE leden worden om 9 uur op het Station van Sint-Niklaas 
verwacht in perfect uniform!! (aan de kant met de grote ijzeren bol) 

Om 18 uur zijn we terug aan het station en mogen de leden ook hier 

weer opgehaald worden!  

Wat nemen we zeker mee? 

✓ 10 euro voor de trein 

✓ Kids ID of paspoort voor de oudere leden 

✓ Zonnecrème 

✓ Zakdoekjes  

✓ Reserve kledij / bikini / zwembroek 

✓ Regenkledij – afhankelijk van het weer 

✓ Eventueel een klein zakcentje voor een extra’tje 

✓ Eventueel een shopje of emmertje voor op het 

strand te spelen 



 



Leidingsploegen jomokri/komverdrom 
Omwille van corona en enkele persoonlijke redenen zijn er leiding weggevallen dit jaar, maar geen 

nood er staat nog voldoende leiding voor uw kinderen klaar in Juni en op kamp. Hier alvast eens de 

contact gegevens van de leiding per afdeling!  

Voor kamp volgt er begin juli een berichtje en een uitnodiging voor een infosessie! 

Speelclub meisjes 

Charlotte                  Dries              Lisa 

+32 479 02 44 36      +32 476 82 49 66            +32 472 74 66 08 

Speelclub Jongens 

Chelsea       Sander 

Groepsleiding     +32 496 86 48 61 

+32 477 24 77 46  Kwiks 

Nina         Joyce          Micaël 

+32 478 05 10 86       +32 478 12 23 47         Groepsleiding 

               +32 484 50 80 43 



  



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat? Chiro op een vrijdag?!! 

Jaja vandaag worden jullie 

verwacht van 18:30 tot 20:30. 

Doe jullie dansschoenen maar 

aan!  

11 JUNI 

Ohh nee de allerlaatste Chirozondag van het 

jaar... 

Wees maar niet getreurd want vandaag komen 

jullie het knotsgekke thema te weten van het 

kamp.  

Om 9 uur worden jullie verwacht aan het station 

van Sint-Niklaas en om 18u kunnen de kindjes 

terug worden opgehaald.  

Wat neem ik mee? 

- Zonnebril/zwembroek/zonnecrème 

- Rugzak/koekje en drankje 

- lunchpakket 

- 10 euro   

27 JUNI 

20 

JUNI 

Dag van de 

balspelletje

s! 

Ken jij 

ze 

allemaal

?  

6 JUNI 

Hey jongens! Klaar voor de laatste maand 

Chiro voor het geweldige kamp? 

Wat doen we vandaag? De meest 

geweldige coole spelletjes (met een twist). 

Ik zie jullie zondag!  

 



De kwiks in juni!  
 

6 juni  
 

GEEF ACHT!!!!!  
Waar zijn die soldaatjes van ons?  

Vandaag zijn we soldaten, dus kom verkleed als soldaat.  
Of anders…. ;p  

 
 
 
13 juni  

 
Vandaag is het een gewone chiro zondag.  

Of misschien toch niet? Wie zal het zeggen?  
En als je een vriendinnetje hebt en die eens wilt proberen, altijd welkom!                                                                      

 
20 juni 

 

de laatste Chiro zondag van het jaarrr      
niet getreurd schattebollen, in augustus zien ze we jullie terug!  

Maar eerst zeedagggg!!  

Wat moet je zeker meenemen lunchpakket, drinken, koek, petje bij echt heel 
goed weer en/of zonnebril. Meer info komt in de whats-app!  

 
 

 
 

 
 

 

High school musical  
Musicals? Wat gaan we nu weer doen?  

Als je zo benieuwd bent dan is de boodschap toch duidelijk        
27 juni  

Groetiesss jullie leiding xx 
 

 
 



Rakker komaf juni 
 

  

18 juni: 18:30 tot 21:00 

Avond Chiro!! Vandaag bekijken we de Chiro 

eens vanaf een ander daglicht!! 

 

6 Juni: 14:00 uur 

Smeer de benen maar al in! Er zal heel at 

beweging gevraagd worden! 

13 Juni: 14:00 uur 

Kan jij voor elke letter van het alfabet een dier 

opnoemen? Kei goed! Dan ben jij de persoon 

die we zoeken! 

27 juni: 9:00 tot 18:00 uur 

Zee dag! We gaan vandaag met z’n allen naar 

de zee! Wat neem je mee? 

- 10 euro 

- Paspoort of kids ID 

- Lunchpakket met koekje en drankje 

- Kledij die aangepast is aan het weer 

-  



 



 

4 juni:  

Het is weer eens avond 

chiro van 18u tot 20u 

het wordt 

spectaculair!! EEEEEEN 

een leuke verassing 

misschien 

 

11 juni: 

Zot doen doe eens gene zeer eh! 

We gaan keer extra  marginaal 

doen       kleed u zo marginaal 

mogelijk. 

18 juni: 

Brengt u ggoed humeur ne 

keer me, you gonna need it  

27 juni: 

Eens een gewone zondag eujjjj, en 

het wordt weer eens lekker 

zonnen. ZEEDAGGGGG 

Kusjes je liefste leiding Sylvie en 

de misterieuze nieuwe leiding    

-XXX- 

 


