
KOMAF
Chiro Jomokri en 

Komverdrom

chirokomverdrom.be
chirojomokri.be

Hofstraat 7
9100 Sint-Niklaas



Het is mei! Dat wil zeggen dat 
we weer klaar staan voor een 
maand vol fun!

Het is 1 mei, de eerste zondag 
van de maand. We spelen in 
eigen afdeling.

Ohnee, vandaag is het geen chiro :(
Vandaag, op 8 mei, moet de 
leidingsploeg nog een beetje bekomen 
van de geweldige quiz gisteren. We zien 
jullie volgende week weer!

Het is 15 mei, eindelijk weer chiro! We 
gaan in eigen afdeling en met veel 
plezier weer aan de slag. Ook 22 mei en 
29 mei gaan we weer in eigen afdeling 
spelen.



 

Whatsup? Dit is de ziek coole uitnodiging voor jullie kei 
vet geweldig cool weekend! 

Praktische info: 

Het weekend start op vrijdag 13 mei om 19 u op Chiro 
Saleghem  Meerdonkdorp 16, 9170 Meerdonk 
De kids mogen terplaatse opgehaald worden zondag 15 
mei om 11.30 u. 

Wat moeten jullie allemaal 
meenemen? 

• Warme kledij voor 
‘snachts of als het wat kouder 
zou zijn 

• Verkleedkleren in het 
thema MARGINAAL 

• Slaapzak, kussen, 
luchtmatras, matje of veldbed 

• Toiletzak met 
tandenborstel, beker,… 

• Een zaklamp 

• bord of een ander potje 
waar je uit kan eten, bestek 

De prijs van het weekend bedraagt €25. 

Dit bedrag mag overgeschreven worden naar 
de chiro jomokri rekening met vermelding 

Naam lid + weekend rakwi 

BE22 4012 5158 2147 

Tot snel, jullie leiding!!!! 



 

 

Ei, ei, ei in de maand mei leggen alle vogels een ei  

 
1 mei  

Bob de bouwer kunnen wij het maken?  
Bob de bouwer nou en of!!  

Jaja vandaag mogen jullie verkleed komen een bouwvakker!  
 

 

 

8 mei  

Helaas pindakaas vandaag geen Chiro"#$  
wegens onze quiz die zaterdag plaats vond.  

 
 
15 mei  
Oké, we weten inmiddels dat jullie stoere boys zijn 
maar zijn jullie echt stoer genoeg om te vechten voor ons  
mooie landje België? Kom verkleed in een echte legerman!  
 
 
 
22 mei  

123….. speelclub op een rij!!  
We spelen vandaag niet alleen maar met wie  
nog meer…….. kom je te weten als je komt ;p   
 

 
29 mei  

Ik speel met een snottebel…..  
Vandaag spelen we eens gewone spelletjes.  

Ja zot doen is leuk ma eh normaal zijn kan ook.  
Voor 1 keer dan eh%&'(  

 

 

                               Groetjes jullie lieve blondjes  

                                 Cheyenne & Joyce xxx  

Allee das niet 
altijd waar!  

Oeps  

Of toch 
wel.. 



Het is mei! Tijd voor 
weer een geweldige 
maand vol leuke 
zondagen!

1 mei
Vandaag maken we iets, maar 
wat???  ;)

8 mei
Het is vandaag jammer genoeg geen 
chiro door de quiz gisteren, maar 
volgende week zien we jullie terug.

29 mei
We hebben de chiro 
nu al genoeg gezien 
he, dus vandaag 
gaan we de stad 
verkennen!

22 mei
Water, water, water, water!
Water?

13-15 mei
Het is eindelijk 
zover! Ons RAKWI 
weekend! Wij kijken 
er alvast enorm naar 
uit om een heel 
weekend fun te 
maken. Zondag 15 
mei is het dus geen 
chiro, want dan 
kunnenjullie allemaal 
goed uitrusten.



13-15 mei RAKWI WEEKED 
Tijd om je te bewijzen! dit weekend gaan we naar een 

plaats  vol avontuur  durf jij het aan 
 

Je krijgt hier binnnnnen kort meer info over   
 

22/050
De leiding daagt jullie uit!  Als echte pokemon trainners 

Gaan  wij de battle aan 
Ik kies YOU !

 

Een geweldige maand met avonturen om niet 
te vegeten

je leiding xoxo
 

Nina & Micael  :)

Rakkers Komaf

MEI

1/05
Neem vandaag je  wedstrijd humeur 
maar mee want vandaag is het voor 

echt  The Gladiator game's

8/05
Geen chiro

Wie niet weg is is gezien! 
Vandaag  is het helaas geen chiro 

door de quiz :)

29/05
De Rakkers zijn de mammker of toch dan  de kakkers

We zullen het vandaag zien met groot avontuur



  

Geen Chiro door ons geweldige weekend! 

Geen Chiro      de leiding heeft nog veel opruimwerk 

na de quiz…. 

Jaarlijkse Quiz voor de ouders!  

Iets met vogels en eieren 

Onze aller laatste normale zondag!  

Avondchiro van 19uur tot 21u36         



Komaf topper mei 

 

 

29 MEI 

Helaas ben ik dan niet op de chiro maar hij 

wordt wel overgenomen door een andere 

super toffe leidster888 



1 mei: yo yo, jongens en meisjes vandaag is een zeer 
bijzondere dag. Jullie moeten verkleed komen als 

iemand vant andere geslacht. Dus: de jongens komen als 
meisjes en de meisjes als jongens! We zijn benieuwd wie 
het sterke geslacht is! 

8 mei: nadat jullie 7 mei de hersenen hard hebben laten 
gaan mogen jullie genieten van een rustdagje. Tot 
volgende week!

15 mei: mega belangrijke dag vandaag! Het is de 
bedoeling dat jullie allemaal met de fiets 

komen!! 

Zaterdag 21 en zondag 22 mei: goed gelezen, 
julllie worden zaterdag de 21ste verwacht om 14u 
op de Chiro dit voor onze 2de kasactie!! Idem 
voor zondag! Neem jullie goed humeur maar 
mee! 

29 mei: alweer de laatste zondag van de 
maand mei, de examens komen dichterbij 
dus maken we van deze zondag nog een 
onvergetelijke dag!

22 mei
Water, water, water, water!
Water?

KETI
ASPI
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