
Als je ’t mij vraagt … 

Chiromeisjes  Hingene 
 

 

 
Chiro, wa’s da!? 

Chiromeisjes Hingene, da’s verhalen verzamelen om maandag je 

vriendinnen jaloers met te maken, lachen tot je buikpijn hebt, 

vrienden maken voor het leven, armbandjes parelen tot je arm 

volhangt, spelletjes spelen, dansen tot je moe bent, uitkijken naar 

zondag …  
 

Elke zondag zijn alle meisjes van 6 tot 18 jaar welkom van 14u tot 

17u30 op onze Chiroterrein, achter zaal Wateringe (Beekje 26, 

Hingene). 

 

De crew 

Alle leidsters staan klaar voor je te helpen! 

Onze gsm-nummers zijn terug te vinden op 

onze website, maar je kan ook een mailtje of 

een berichtje op Facebook sturen. Uiteraard 

kan je ook al je vragen stellen voor de Chiro. 

Save the date! 

Andere activiteiten en evenementen worden steeds op 

onze site gepost, hou die dus zeker in het oog! 
 

20 oktober 2017: Dag van de Jeugdbeweging 

29 oktober 2017: Griezelsoep 

26 november 2017: Christus Koning 

3 maart 2018: Afdelingsfeest 

15 april 2018: Dolle spaghettidag 

24 juni 2018: Laatste Chirozondag 

11-21 juli 2018: Kamp naar … 

 

Chirofashion 

We hebben graag dat je op zondag het Chiro-

uniform draagt. Een Chirorok koop je in De 

Banier (prijzen en meer info vind je op 

www.debanier.be/chiro), een T-shirt en trui 

van Chiromeisjes Hingene kan je kopen bij de 

leiding voor €25. 

Quanta costa? 

Voor elke zondag plezier vragen wij €30. 

Daarvan gaat een deel naar de verzekering, 

de rest gebruiken wij voor spelmateriaal en 

het opknappen van de lokalen. Elke zondag 

kunnen onze leden een vieruurtje (snack en 

drankje) voor €1 kopen. 

Troop mee! 

Chiromeisjes Hingene is een Troopervereniging. Dat betekent dat je online kan shoppen bij een heleboel winkels via 

www.trooper.be/chiromeisjeshingene en zo centjes kan verdienen voor onze Chiro, zonder ook maar €1 meer te 

betalen of extra te klikken. Meer informatie vind je op onze website of Trooperpagina. 

Meer weten, benieuwd geworden, vragen?  

Check onze site www.chiromeisjeshingene.be, volg ons op Facebook of vuur je vragen af op de leiding. 

http://www.debanier.be/chiro
http://www.trooper.be/chiromeisjeshingene
http://www.chiromeisjeshingene.be/

