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DeRedactie 

Hallo liefste Nelekes! 

 

Het einde van het chirojaar is jammer genoeg weer aangebroken, maar geen 

paniek! De leidsters zijn volop bezig een supertof kamp in elkaar te knutselen. 

Wordt het een bubbel van 50 of 100? Dat zal nog spannend worden, maar zolang 

we onze vertrouwde Chiro uniformen aanhebben is er aan goede sfeer nooit een 

gebrek.  

 

De onthulling is van ons kampthema is … Frozen! 

Net nu jullie verwachtten dat de heisa er rond ging liggen, dacht de leiding om het 

geweldige verhaal toch nog eens van onder het stof te halen. Dat zal alleszins een 

prachtige aanvulling aan badges op de chirorok betekenen. Vorig jaar kon jammer 

genoeg onze Oscar waardige acteerprestaties niet doorgaan, maar dit jaar zijn de 

verwachtingen extra hoog opgebouwd om onze Elsa “let it go” te laten 

meekwelen. (wie oh wie van de leidsters zal de hoofdrol voor haar rekening 

nemen? Stay tuned) 

 

Over de kampdans zijn onze lippen nog gesloten, welke zomerhit zal ons dit jaar 

uit onze schoonheidsslaap wekken?  

 

Wij kijken er alvast al enorm naar uit om weer aan de Sporthal te verzamelen met 

onze grote valiezen en ons nog groter enthousiasme voor weer een schitterende 

editie van een Chiro Nele Lede kamp, hopelijk jullie ook! Voor extra informatie 

verwijs ik jullie graag door naar onze deluxe site, echt een plezier voor het oog 

      

 

Veel luchtkussen, de Redactie xxx 

 

 
 



PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

➢ Aankomst

Dit jaar gaan we terug met de bus op kamp. We spreken af aan Sporthal Den 
Ommegang in Lede. Pinkels, speelclub, kwiks en tippers vormen één bubbel, zij 
zullen dus samen op de bus zitten. Deze bus zal in het begin van de parking 
staan. Tiptiens en aspi’s vormen ook één bubbel. Voor hen is er een andere bus 
voorzien. Deze bus zal verder op de parking staan zodat de twee bubbels niet 
met elkaar in contact komen. We vragen ook om allemaal een mondmasker op te 
zetten en genoeg afstand te houden van de andere ouders.  

Adres Sporthal Den Ommegang: 
Ommeganglaan 60a, 9340 Lede 

Adres kampplaats: 
Laerstraat 3, 3660 Opglabbeek 

➢ Vertrek

We vertrekken terug naar huis op 11 juli en komen terug aan op de parking van Sporthal Den 
Ommegang. De bussen zullen aankomen rond 14u, maar hier kan wat speling op zitten. Houd 
dus zeker onze FB-pagina en instagrampagina in de gaten, want we communiceren de dag zelf 
het exacte uur. Draag ook allemaal een mondmasker en houd genoeg afstand van de andere 
ouders. Het is belangrijk dat bij de aankomst de bubbels niet in contact komen met elkaar.  

➢ Half kamp

Vrijdag 16 juli is het wissel voor de pinkels. Ouders mogen hun pinkeltje om 11u30 
komen ophalen. De pinkelleiding zal jullie met open armen ontvangen. 

Adres kampplaats: 
Laerstraat 3, 3660 Opglabbeek 



PRAKTISCHE AFSPRAKEN 
➢ Valiezen

Voor het gemak vragen we om je kind slechts één valies mee te geven, meer is ook niet nodig voor 

tien dagen. De slaapzak steek je in de valies.  

Er zijn dit jaar geen bedden voorzien. Alle meisjes dienen dus een veldbed mee te nemen op kamp. 

Veldbedden worden samen met de valies op de dag van vertrek meegegeven aan de bus.  

Waar moet mijn valies naar toe? 

Pinkels: Meebrengen naar de bus 

Speelclub: Meebrengen naar de bus 

Kwiks: Meebrengen naar de bus 

Tippers: Meebrengen naar de bus 

Tiptiens: 9 juli naar het lokaal brengen samen met je fiets 

Aspi's: 9 juli naar het lokaal brengen 

➢ Bubbels op kamp

Wegens het coronavirus zal het kamp er dit jaar opnieuw wat anders uitzien. We gaan dit jaar 

opnieuw in Bubbels op kamp. Deze bubbels zullen apart slapen en elk een apart terreintje hebben 

met eigen sanitair en eigen materiaal. Ook zal er apart gegeten worden. 

Bubbel jong: Pinkels, Speelclub, Kwiks en Tippers 

Bubbel oud: Tiptiens en aspi’s  



  

 

PROGRAMMA 
 

Op kamp gaan is een hele belevenis, zeker voor degenen die voor de eerste keer meegaan en niet weten wat hen 

te wachten staat. Wij overlopen nu alvast ons kampprogramma, zodat jullie je al kunnen voorbereiden. 

DAGINDELING: 

7u30: Opstaan 

8u00:  Opening en ontbijt 

tot 10u: Dienstgroepen 

10u – 12u: Activiteiten  

12u00:  Middageten 

tot 14u00: Platte rust 

14u – 16u: Activiteiten 

16u00: Vieruurtje 

16u30 – 19u00: Activiteiten 

19u00: Slot en avondeten 

20u:  Bedtijd voor pinkels en speelclub  

Activiteiten voor de oudste groepen 

 

KAMPINDELING: 

 

 

 

 



  

 

P-O-S-T: POST ! 

 
Bij het middageten glunderen de oogjes al van verwachting en als het dessert nog maar pas is uitgedeeld, galmt ‘P-‐O-‐

S-‐T: POST’ al door de refter. Niks spannender op kamp dan wat nieuws van het thuisfront te ontvangen natuurlijk. 

Stuur je Chiromeid dus gerust een briefje naar: Laerstraat 3, 3660 Opglabbeek (kamphuis Kimpenhof) 

 

 
 
 

Kaartjes, enveloppen en postzegels om een briefje terug te sturen kunnen op kamp zelf 

gekocht worden. Alle leden betalen op kamp zelf aan de leiding. We doen dit niet meer 

achteraf. Geef jouw dochter dus zeker wat klein geld mee op kamp om de 

kaartjes/postzegels te betalen. De enveloppen zijn gratis.  

 

Voor de pinkels en speelclub vragen we ook om geschreven enveloppen met adressen of 

stickers met adressen mee te geven aan de meisjes. Zo hebben zij (en de leiding      ) wat 

minder werk met het schrijven van de brieven.   

 

Prijs kaartje: €1 

Prijs postzegel: €0,50  

 

 

 

 

 

 

 

Chiro Nele Lede – Groep van 
het kind (bv pinkels) 

 
Naam van het kind 

 
Laerstraat 3 

3660 Opglabbeek 

 



Wat steek je nu allemaal in je valies? 

We willen jullie er alvast even attent op maken dat we slechts tien dagen op kamp gaan.   Jullie hele 

kleerkast meebrengen is dus absoluut overbodig! 

Slaapgerief: 

Veldbed, slaapzak, onderlaken, kussen + kussensloop, knuffeldier, slaapkledij 

Toiletgerief: 

Handdoeken, badhanddoek (om te gaan zwemmen), washandjes, tandenborstel, tandpasta, beker, zeep, 

shampoo, kam/borstel 

Kledij: 

T-‐shirts (voldoende effen witte en/of rode voor het uniform), ondergoed, kousen (voldoende effen witte,

donkerblauwe en/of rode voor het uniform), shorts, lange broeken, eventueel een training, truien (enkele warme

en een Chirotrui), regenkledij, zwemgerief

Schoenen: 

Stapschoenen, lichte schoenen, eventueel pantoffels, eventueel gummilaarzen 

Allerlei: 

3 keukenhanddoeken, wasspelden, linnen zak, zakdoekjes, zaklamp, adressenlijstje, zonnecrème, zonnebril, 

iets voor op het hoofd, aardappelmesje, eventueel medicatie, brooddoos, (plastieken) bord, tas, bestek, 

soepbeker én een drinkbus (dit kan heel handig zijn om zeker voldoende water te drinken overdag) 

Niet te vergeten bij vertrek 

Kids-ID  of  ISI+ kaart  

Gelieve alles te merken met de naam van uw kind 

Op die manier is het voor ons makkelijker om de verloren voorwerpen terug te bezorgen. 

Breng niet te veel snoep mee!  

Ook nog dit: 

Als u zelf ook nog aan iets zou denken, stop het dan gerust in de valies. Wanneer er per groep nog iets moet 

meegenomen worden, zal dit vermeld staan in dit Vitamientje of krijgen jullie dit vast tijdig te weten. 



 

 

EXTRA   INFORMATIE 
 Geld 

PINKELS EN SPEELCLUB: een beetje klein geld voor postzegels en kaartjes (afhankelijk 
van hoeveel kaartjes/brieven ze willen versturen natuurlijk. Op dagtocht wordt er een 
extraatje gekocht door de leiding. 
 

KWIKS: ± 15 EUR 

 
TIPPERS: zelf te bepalen, dit dient voor een extraatje tijdens een uitstap en 
tweedaagse 

 
TIPTIENS EN ASPI’S: zelf te bepalen, dit dient voor extraatjes tijdens een uitstap, 
tweedaagse en voorkamp 

 
Gsm 

Gsm’s zijn VERBODEN op Chirokamp omdat zij de kampsfeer totaal verpesten. De twee oudste 
groepen mogen hun gsm wel meenemen en in het begin van het kamp afgeven. Ze krijgen hem 
op tweedaagse dan even terug. Wanneer wij toch iemand betrappen met een gsm tijdens het 
kamp, wordt hij afgenomen en op het einde van het kamp teruggegeven. 

 

 

Contactpersonen 

Er wordt enkel en alleen getelefoneerd in dringende gevallen. Kunnen jullie ons niet bereiken? 
Spreek een voicemailberichtje in en we bellen zo snel mogelijk terug.  

 
Hoofdleiding 

Ellen : 0479 10 26 01 

Mabelle: 0494 17 40 63 
 

Koks 

Ann Govaert: 0473 85 15 11 
Sarah Beelaert: 0473 53 72 73 

 
 

 

Uniformen 

Hopelijk beschikt iedereen al  over  een  uniform  (beige  chiroshort/-‐rok,  rood  chirotopje/-‐t-‐ shirt en 
blauwe chiropull). Een uniform is uiteraard onmisbaar op chirokamp. Indien je nog geen volledig 
uniform hebt kan je altijd een pull en t-shirt bestellen van Chiro Nele Lede door een mailtje te sturen 
naar hoofdleiding@chironelelede.be .  
 
Je kan ook altijd een chirorok, chirot-shirt en pull kopen bij de Banier. Let wel op, de prijs ligt hoger 
dan onze gepersonaliseerde t-shirts en pulls van Chiro Nele Lede.  
 
Adres Banier: Molenstraat 65, 9300 Aalst 

 

 

 

 



 

 

 

 



                                                                                                                               KLEURPLAAT 



 

 

 

Pinkels 

 

 
 

 

Dag allerliefste pinkels  

 

De zon begint wat vaker te schijnen, de temperaturen lopen 

op en het gezoem van de bijtjes is overal te horen. Dat wil 

maar één ding zeggen: het wordt zomer en wij vertrekken 

bijna op kamp, joepieee!  

In dit artikeltje geven we jullie graag nog wat extra 

informatie over ons kamp. 

 

Sommigen onder jullie hebben al een chirokamp achter de rug en weten 

dus hoe zo’n kamp verloopt, maar voor heel wat pinkels is het de eerste 

keer. Dat kan natuurlijk wel wat spannend zijn…Wat zouden we allemaal 

spelen? Zouden we leuke uitstapjes maken? Wat zullen we eten?  

Helaas kunnen we nog niets verklappen over de spelletjes en de 

uitstapjes, maar wat we wel al kunnen zeggen is dat jullie je mogen 

verkleden! Jullie brengen volgende verkleedkledij mee: 

• Een frozenpersonage (dit zal enkel nodig zijn als je 10 dagen blijft)   

• Prinsessenkledij  

• Galakledij (jullie worden op een chic feestje verwacht)  

 

 

PS Wisten jullie al dat Frozen ons 

kampthema is?  

 

Wij vonden het alvast een hééééél leuk chirojaar! We hebben vele toffe 

zondagen beleefd samen en hopelijk hebben jullie hier ook van genoten. Als 

kers op de taart willen we er een fantastisch kamp van maken!  

 

Wij kijken er alvast enorm naar uit, jullie ook?  

 

Veel liefs xxx 

Jullie pinkelleiding (die alvast staat te popelen om op kamp te vertrekken!!) 

Febe, Sien en Luna 

 
 



 

 

 

Spelletjes 

 

 
 

 

 

 



 SPEELCLUB 
Dag lieve Speelclubbers, 

 

Het is bijna zo ver, binnen 1 maand gaan we op 

Chirokamp. Tellen jullie samen met ons af (zie 

aftelkalender)? Er staan heel veel leuke spelletjes, 

feestjes en uitstapjes op het programma. Wij kijken 

er alvast enorm naar uit en kunnen niet wachten 

om onze valies te maken! 
 

XXX 
 

Mabellen, Lauren en Fien 
 

PS: Helpen jullie Olaf met het maken van zijn valies? 



 SPEELCLUB 
 

Jullie mogen deze verkleed-kledij alvast verzamelen voor in jullie valies: 
 

1. Een personage uit Frozen 
 

2. Galakledij 
3. Verpleegster of dokter 
4. Legerkledij 

 

Help Olaf met het maken van zijn valies. Kunnen jullie alle 
verborgen woorden vinden in de woordzoeker?  

BROEK, KNUFFEL, PASPOORT, VERKLEED-KLEDIJ, 

TANDENBORSTEL, SLAAPZAK, SCHOENEN 

T A N M H L Y D X V G G E A P 
               

K C Y Q Y Q S I P J C H U L P 
               

E K E O R B O F U A F J Y R E 
               

V W J C U C S K A Z P A A L S 
               

S U T A N D E N B O R S T E L 
               

J I D E L K - D E E L K R E V 
               

P V Q E S L L P J M R G R Y E 
               

A P M M W R B E U W B V J M N 
               

S H P T Y Q P K F S U O H E I 
               

P F L G S T D E W F H O N U I 
               

O G F W A Z Q N T I U E R B K 
               

O T X Q N T M S D P O N A P S 
               

R Y O N O S F L C H F B K T W 
               

T L O W I I V Y C G F K Y L D 
               

R X B T R R L S D W M X M W X 
               
               

 

 



KALENDER 
 

SPEELCLUB 
 
 

 

31 MEI 01 JUNI 02 JUNI 03 JUNI 04 JUNI 05 JUNI 06 JUNI 

       

07 JUNI 08 JUNI 09 JUNI 10 JUNI 11 JUNI 12 JUNI 13 JUNI 

    30 dagen   

    tot   

    kamp!!   

       

14 JUNI 15 JUNI 16 JUNI 17 JUNI 18 JUNI 19 JUNI 20 JUNI 

     20 dagen  

     tot  

     kamp!!  

       

21 JUNI 22 JUNI 23 JUNI 24 JUNI 25 JUNI 26 JUNI 27 JUNI 

      Nog 2 

      weken! 

       

28 JUNI 29 JUNI 30 JUNI 01 JULI 02 JULI 03 JULI 04 JULI 

      Nog 1 

      week!!! 

       

05 JULI 06 JULI 07 JULI 08 JULI 09 JULI 10 JULI 11 JULI 

     MORGEN! WE ZIJN 
      WEG!!! 

        



 

 
 
MOPPENTROMMEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom mag een boom niet voetballen? 

- Omdat hij geschorst is! 

 

Twee apen zit in het bad. Zegt de ene aap “oe oe oe oe”. 

Antwoordt de andere: “doe er dan wat koud water bij!” 

 

Ken je de mop van de blinde timmerman? Die slaat 

echt nergens op. 

 

Wat is het verschil tussen een tandarts en een juf? 

- De tandarts zegt “mondje open!” en de juf zegt 

“mondje dicht!” 

 

Jantje mag bij zijn oma en opa gaan slapen. Als hij naar bed 

gaat, vraagt hij aan opa: “Opa, ben jij van karton?” Opa 

antwoordt dat hij niet van karton is. “Oma, ben jij dan van 

karton?” “Nee Jantje, waarom vraag je dat?” “Mijn papa zei 

dat ik bij twee oude dozen ging slapen vanavond …” 

 

Waarom moeten kabouters lachen als ze voetballen? 

Omdat het gras onder hun oksels kietelt! 

 

Hoe heet de vrouw van Messi? 

- Vorki! 

 



 

 

KWIKS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina kunnen jullie Marie haar lijstje invullen! Gebruik dit gerust om jouw eigen valies te maken! De 

leiding kijkt er alleszins naar uit om hun eigen valies al te maken!!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hey liefste kwikkiesss!!! 

Binnenkort gaan we allemaal samen op kamp en wij hebben er echt zoo-veel zin in! 

De leiding is al volop bezig met het zoeken 

naar originele spelletjes om er een 

onvergetelijk kamp van te maken: een vieze 

doop, zot verkleden, op avontuurlijke 

uitstapjes gaan, lekker eten, gezellig samen zijn 

en nog zoveel meer!! Jullie mogen je zeker 

voorbereiden op een TE GEK kamp ☺ ☺ 

 

Dikke kussen en knuffels van de leukste 

kwiksleiding 

Yara, Maud, Marie en Marie 

 

(Ps: de mail over de verkleedkleren die mee moeten op kamp volgt nog) 

 

 



  

KWIKS  
 

Wat moet er in onze valies?  
 

Naam kwiks:    

 

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker? 

 

N J B R P N D S F V G G I T U G U L 

Y O O P M A H S A G W O D S D M R V 

J O T N E S U O K T T J T R D A K N 

L H O N D E R B R O E K O E R B O E 

M G K Z V N X V H O P B T Z N P R R 

D T M R E A Z O N N E C R E M E O E 

P H X S T S L A A P Z A K B O G R L 

I S S M I U R T O R I H C W S L I K 

N U L I R B E N N O Z W Q M N E H P 

K L E T S R O B N E D N A T O G C O 

C R E E B L E F F U N K M J E E D O 

V E A T S A P D N A T J M N P H E D 

M M X B Z K E T S E B E R T H C K O 

Y M J A T V E L D B E D I W X U E X 

I R U G Z A K C E X S B U J Q O N L 

F G V E D B R O O D D O O S R D T D 

J S T M A K S U B K N I R D O M J X 

B Q C D C G P M A L K A Z N B X E C 

 
BESTEK BORD BROODDOOS 

CHIROROK CHIROTRUI DEKENTJE 

DOOPKLEREN DOUCHEGEL DRINKBUS 

KAM KNUFFELBEER KOUSEN 

KUSSEN ONDERBROEK RUGZAK 

SHAMPOO SLAAPZAK SNOEP 

TANDENBORSTEL TANDPASTA TAS 

VELDBED ZAKLAMP ZONNEBRIL 

ZONNECREME   

 

 

 

 

 



 

 

 

Spelletjes 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

TIPPERS  

Heeey liefste Tippers!!! 

 

Het is bijna zover! Het aftellen voor het langverwachte kamp kan beginnen!!! 
We kunnen jullie nu alvast verklappen dat er een hele hoop leuke spelletjes en 
activiteiten op de planning staan. Maar om ons chirojaar goed af te sluiten, 
hebben we nog een onvergetelijke avondactiviteit in gepland op maandag 28 
juni (Meer info volgt via whatsapp). Hopelijk zijn de weergoden deze keer beter 
gezind ;)) wij kijken er alvast hard naar uit!! Dan kunnen we als zotten uitkijken 
naar het kamp en twee weken later kunnen we eindelijk allemaal samen 
vertrekken! 

Maar in de tussentijd hebben we nog enkele kleine opdrachtjes voor jullie… We 
hebben hoge verwachtingen van jullie verkleed-game, dus het is aangeraden 
om NU te beginnen met zoeken naar de volgende outfits: 

- Een personage van Frozen naar keuze (Elsa, Olaf, Sven…) 
- Een legeruniform 
- Een Hawaïaanse outfit 
- Een uniform van een Leedse jeugdbeweging (we verdelen jullie nog via 

Whatsapp, dus hou de chat goed in de gaten!) 

Er staat dus nog ’t een en ’t ander op de planning voor we kunnen vertrekken, 
en dan hebben we nog geen reclame gemaakt voor onze Closet Sale die er aan 
komt ;))  

Maar goed… we wensen jullie natuurlijk ook enorm veel succes met jullie 
examens! Want die zijn ook belangrijk (maar niet zo belangrijk als chirokamp 
eh) en daarna gaan we dan eens een goe feestje bouwen met alles erop en 
eraan!! 

Vele groetjes, 

Jullie allerliefste leiding!! 

xoxoxoxoxoxoxo 

 



 

 

 

KALENDER 

TIPPERS 
 

28.06 Chiro (’s avonds) 

04.07 Chiro Nele Lede presents: Closet Sale 

11.07 – 21.07 Chirokamp!!!!! 

  

  

  

  

  

  
 
 

 



 

 

 

Een dag uit 

het leven 

van… 
 

 

 …Leidster Luna 
 

6u 

Goeiemorgen morgen, goeiedag lieve Nelekes, 

vandaag neem ik jullie mee in een dagje uit mijn 

leven, joepie! Het is ook meteen een speciale dag, 

want vandaag heb ik een examen…Spannend. 

Starten doe ik natuurlijk met een lekker ontbijtje, 

terwijl ik de laatste zaken nog even herhaal. Wish 

me luck! 

 

7u30 

Vooraleer ik vertrek richting Flanders Expo, neem ik 

nog even snel een kijkje naar buiten, want daar zijn ze 

momenteel druk aan het werk! Hier komt een terras, 

maar daar is momenteel nog niet zo veel van te zien… 

       

12u 

Yes, examen gedaan! Nu eindelijk tijd voor wat 

ontspanning met vrienden. Als eerste op de 

planning: ETEN!!  

 

 



 

 

 

Een dag uit 

het leven 

van… 
 

 
 

 

 

14u 

Na een lekker middagmaal is het tijd om te shoppen! 

Niets leuker dan tweedehandswinkels afschuimen op 

zoek naar enkele leuke items. Eén van mijn favoriete 

winkels: Think Twice.  

18u 

Shoppen kan natuurlijk vermoeiend worden, dus 

uitrusten doen we in het park. Daar eten we met onze 

bubbel lekkere frietjeeees!  

 

 

22u 

Intussen heb ik de trein naar huis genomen en kan ik 

eindelijk in mijn bedje kruipen na een leuke en drukke 

dag. Maar vooraleer ik ga slapen, knuffel ik nog even met 

Elmo.       Slaapwel Nelekes!  



 

 



 

 

Op de sofa 

met … 

leidster Joke 

 
 
Heey Joke, hoe gaat het met jou?  

Hoi hoiii, 

Met mij gaat alles goed, maar het kan altijd beter.. Het is nu namelijk alle dagen te studeren. Gelukkig geven 

het mooie weer en het naderende chirokamp mij toch een beetje extra motivatie. Ik heb er keiveel zin in! 

Samen met de tiptiens gaan Jenthe, Maren en ik er een topkamp van maken (En natuurlijk met alle andere 

leiding en meisjes als corona dat goed toelaat) 😊  

Hoe lang sta je eigenlijk al in leiding? En aan welke groepen heb je doorheen de jaren al allemaal 

leiding gegeven? 

Dit is mijn tweede jaar als chiroleidster! Vorig jaar had ik de Kwiks, een heeeel luide en vermoeiende, maar 

ook superlieve groep. Dit jaar sta ik bij de Tiptiens. Het zijn twee compleet verschillende groepen, maar ik doe 

ze beiden zo graag.. Ik ben benieuwd bij welke groep ik volgend jaar zal staan!  

Welke groep vond je het leukst om zelf in te zitten?  
Dat is absoluut de Aspi’s. Bij de oudste groep krijg je het meeste vrijheid en kan je al eens op je gemakje 

chillen, zonder de verantwoordelijkheden die het leiding geven met zich meedraagt 😊! Je maakt daar ook 

heel mooie, grappige herinneringen voor het leven ,vooral op kamp natuurlijk!  

Wat was je leukste chiro-ervaring of je mooiste kampherinnering? 

Mijn leukste kampherinnering? Dat is geen makkelijke vraag. Er zijn zoveel leuke herinneringen! Als ik dan 

toch één moet kiezen ga ik toch voor het paintballen op Aspi-dag twee jaar geleden. Het was een hele leuke 

ervaring, ookal was het snikheet in dat pak en had ik enkele blauwe plekken achteraf 😉 

 

En tenslotte, vul aan: “Chiro Nele Lede is voor mij… “ 

De allerleukste Jeugdbeweging die er is en de tofste ontspanning die er is!! 

 

 

 



ASPIGRAM



ASPIGRAM

Opgelet, kan sporen van cringeheid bevatten
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