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12 maarT
Het is tijd voor onze langver-
wachte bbq! Kijk zeker op de 

uitnodiging en tot dan! 
Omdat de leidingsploeg heel 

moe is na zo’n lange dag, 
geven wij uitzonderlijk op 13 

maart geen leiding.

30 april
Noteer deze dag al in je 

agenda! Want vandaag vind 
onze quiz plaats. Meer info 

ontvang je binnekort!

De rest van deze maand zijn 
normale zondagen in eigen 
afdeling. Bekijk dus zeker je 

afdelingsblaadje, want er zijn 
verschillende speciallekes. ;)



Chiro Jomokri & Komverdrom 
presenteert daarnaast ook:

Onze super cool

BBQ
alternatief

Extra

Groentensalade = €2,5/persoon

Pakket 3:  Vis pakket €11,95

Zalmpapiotte, scampi’s
2 sauzen
2 pastasalades
stokbrood

Pakket 2: Suprème Chiro pakket €14,95

Hamburger, BBQ Worst, kip, saté en ribben
3 sauzen
2 pastasalades
Stokbrood

Pakket 1: kinderpakket €7,95

BBQ Worst en hamburger
2 sauzen
Pastasalade
stokbrood



Chiro Jomokri & Komverdrom 
presenteert:

Onze terug van weggeweest

BBQ

Wanneer?  12 maart 2022
   Deuren: 17u 
   Eten: 18u - 20u

Waar?   OC ‘t Verschil
   Nieuwkerkenstraat 198
   9100 Nieuwkerken-Waas

Inschrijven kan via chirojomokri@hotmail.com voor 5 
maart.
Laat ons weten wat de eerste vleesjes zijn en wat de 
tweede, dan sturen wij jou een bevestiging met de prijs 
en het rekeningnummer.

Van elk stuk is ook een Halal-versie verkrijgbaar.

Dit is een verplichte kost, alles à volonté.

Aanbod   Prijs  Tweede stuk

BBQ Worst   €6,0  €2,0

Hamburgers   €6,0  €2,0

Kipfilet   €7,0  €2,5

Scampibrochette  €8,0  €4,5

Steak    €9,0  €5,5

Vegetarische burger €5,0  €2,0

Groenten, brood en saus €6,5
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Speelclub meisjes maart 

6/03 

Altijd al eens een gezelschap 
spelletje in het groot willen 

spelen? Kom dan zeker vandaag 
naar de Chiro! 

12/03  

Vandaag is het onze BBQ, dus kom zeker 
mee smullen van al dat lekkers! 

Zondag 13/03 moet de leiding eventjes 
uitrusten van al dat harde werk en zal 
het geen Chiro zijn!  

20/03 

Kom vandaag in kledij van je 
favoriete sport! We spelen 

een groot sport spel! 

25/03 tot 27/03 
Weekend!  



 
6 MAART  
CARNAVAL!!!!  
Kom verkleed in je gekste outfit!  
 
                                                                                                                                                                 
 
 
 
 

13 MAART  
Helaas pindakaas, vandaag is het geen Chiro.  

Onze buikjes moeten even bekomen van dat lekker eten van onze BBQ. We zien jullie graag terug 
volgende week. xx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 MAART  
Om al een beetje in de sfeer te komen voor ons weekend, gaan we vandaag deel 1 doen!  
Benieuwd?  
Dan is de boodschap: komen!!  
 
 
 
 
 
 

25, 26 EN 27 MAART  
 

Hey daar cowboys!  
Wij nodigden jullie graag uit op ons knettergek weekend.  

Uiteraard gaan wij niet alleen, we maken er een echt speelclubweekend van.  
Meer informatie vind je in de uitnodiging!  

 
 
 
 

GROETJES JULLIE FANTASTISCHE LEIDING CHEYENNE & JOYCE  XXX  

12 maart is
 het onze BBQ!  

Vergeet niet in te schrijven hier 

voor! M
eer informatie vind je in 

de algemene komaf 



 KWIKS  

6 maart 

Wat dachten jullie van een knutselmiddag 
vandaag? Wat jullie gaan knutselen? Dat is 
nog een verassing. Hihi  

 

13 maart 

Het is jammer genoeg geen Chiro vandaag, 
want gisteren was het bbq! Maar we zien jullie 
volgende week terug. 😊"#$% 

 

20 maart 

Hopelijk houden jullie wat van balsporten, 
want vandaag gaan we er een sportieve dag 
van maken. We gaan allerlei sporten 
uitoefenen waarbij een bal centraal staat.  

Tot dan! 

 

27 maart 

Zijn jullie bekend met het spelletje Clash Of 
Clans? Zo niet, dan leer je het vandaag 
kennen. 

 



RAKKERS 

 

 

 

 

Hey, seg heb jij dat ook gehoord zondag? Ze hebben gezegd dat  6 maart een MEGA VETTE Chiro dag wordt?  

Ja, ik heb het ook gehoord! 
Jij komt toch ook? Want 13 
maart is het GEEN Chiro eh!! de dag ervoor is het onze 
jaarlijkse BBQ! 

Nog eens iets anders, 20 maart. Ik heb zoveel zin om eens ruige spelen te doen, en jij? Zouden ze het overwegen, denk je?  

 

JAA!! En gewoon een gezellig spelletje met onze groep tesamen zou ook ZOOOO enorm tof zijn!! 
(27 maart) 

GREETZZZ NINA & SYLVIE 
(FAVORIETE LEIDING) 



 

6/03 W
e gaan zwem

m
ennn in bacardi lem

m
on! Neem

 allem
aal 10 euro, je 

ID, zwem
gerief en fiets m

ee naar de Chiro! W
e zijn er al om

 13uur 

vandaag! 

12/03 
Als jullie jullie favoriete leidingsploeg willen zien dit weekend, 

moeten jullie naar de BBQ komen! Zondag 13/03 is het namelijk 

geen Chiro… 

20/03 

Dries en ik wakkeren de liefde 

tussen jullie en de toppers alvast 

aan voordat kamp begint!  

27/03 

Vandaag gaan we nog eens kokkerellen. We gaan heel 

wat lekkers eten en eten dus savonds misschien iets 

minder thuis, sorry mama en papa ; )  



toppers 
Maart 

6 MAART 

Wij zwemmen in de zee……. 

Wij zwemmen in het water.  

Wij gaan zwemmen in Beveren!!! 

Dus neem je zwemkleren en fiets maar al mee. 

Geen chiro 

20 MAART 

Where i
s the 

love??
? 

MY SUM
MER LO

VE! 

Yes, het thema vandaag is ‘S
pread the love’! 

27  maart 
The moment you all have been waiting for. 

Nadat team STUK 2 keer met de overwinning aan de haal ging, is er een nieuw team dat de uitdaging aan gaat.  
DIT IS HET JACHTSEIZOEN  

Voor het zwemmen!!!  

Je neemt 9 euro mee, een mondmasker en je zwemkleren mee; dit is geen te grote zwemshort, 
een handdoek, iets om te eten of geld om daar iets te kopen.  

Kom ook zeker met de fiets, anders kan je niet mee! 

Veel plezier deze maand! Van je beste leiding Dries. 

Heb je me nodig? Bel dan 0476824966. 

13 maart 



6 maart is een dag van 10u 

tot 17u30, verdere info 

volgt nog! 

13 maart is het geen Chiro, 
maar jullie zijn allemaal welkom 
op de BBQ 12 maart! 

Voor dit knotsgekke spel gaan we op pad! 

27 maart is hopelijk ook weer 
iedereen van de  partij in jullie 
meest marginale kledij voor 
onze foute party!! 
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