
Chiromeisjes Gooik 
Maart



Zondag 3/03
Helaas pindakaas, vandaag is het geen chiro, want de leiding gaat 
er voor zorgen dat de chiro er weer spik en span uit ziet!
Maar wees niet getreurd bij de chirojongens kan je ondertussen 
genieten van overheerlijke maaltijden op hun mossel- en 
vleesfestijn!

Zondag 10/03
C, H, CHI, CHIRO !!

Zondag 17/03
CHIROOOOOO

Kalender



Zondag 24/03

Helaas geen chiro 

Jullie leiding is namelijk op weekend op de kampplaats voor 
volgende zomer om jullie een fantastisch kamp voor te 
bereiden ! Psssst: we gaan dit jaar zoals gewoonlijk opnieuw 
van 11 tot 21 juli op  kamp en de pinkeltjes van 15 tot 21 juli.
Succes met d’examens voor wie examens heeft !

Zondag 21/03

Joepie CHIRO !

Kalender



Last night de CHIRO saved my life

Whoop whoop ons CHIROfeestje komt eraan!
Hebben jullie ook zin om nog eens terug te dwalen naar de jaren ‘90 
en ‘00 ?!!!
Wij wisten namelijk de enige echte DJ FloR te strikken om nog eens 
de goeie ouwe chirotoer op te gaan!
FEESTJEEEUUUHH  in de good old Familia: WELKOM !!!



Ons uniform

Iedere zondag komen wij in piekfijn uniform naar de Chiro.
De chiro-short of –rok en het rode chiro-T-shirt vinden jullie in de 

Banier. Er is een Banier in Aalst en in Brussel
Daarnaast hebben wij onze eigen chiropull en chirodrinkbus !

Een chiropull bestellen, hoe doe je dat?

Dit is het rekeningnummer van de chiro:
BE75 7341 2219 5151

Daarop mogen jullie het geld voor de pull storten met vermelding: 
pull + naam + groep

Een pull kost 30 euro. 
Belangrijk: stuur via de link op de site bij de pagina 'CONTACT', een 

mailtje dat je een pull hebt besteld zodat we je bestelling goed kunnen 
opvolgen! 

Vermeld duidelijk je naam en maat! 
Geen mail= geen pull!



Een chirodrinkbus bestellen, hoe doe je dat?

Dit is het rekeningnummer van de chiro:
BE75 7341 2219 5151

Daarop mogen jullie het geld voor je coole drinkbus storten met 
vermelding: 

drinkbus + naam + groep

Een drinkbus kost 10 euro. 
Belangrijk: stuur via de link die bij de pagina 'CONTACT' staat, ons een 

mailtje dat je een drinkbus hebt besteld zodat we je de daaropvolgende 
zondag onmiddellijk je blinkende drinkbus kunnen meegeven!

Chiromeisjes Gooik gaan voor minder afval !


