
Zijn jullie ook zo benieuwd naar

het super coole nieuws? Ga dan

zeker een kijkje nemen!

EEN NIEUW...
Hier zijn we dan weer met...

VITAMIENTJE
Chiro Nele Lede



ZEEVRUCHTJES
Wij verkopen...

En dat allemaal om jullie een 

ONVERGETELIJK kamp te geven!

€5/ZAKJE

Ook dit jaar verkopen we terug overheerlijke

zeevruchten met onze Chiro! Ben je een zoetekauw, wil

je jouw ouders of vrienden verrassen met één (of

meer) zakje(s) zeevruchten of wil je onze Chiro

steunen zodat we er een leuk kamp van kunnen maken?

Aarzel dan zeker niet en spreek je leidsters aan om

zeevruchten te kopen! Eén zakje kost slechts 5 euro.

Smullen maar!!



EETFESTIJN
Heb jij je al ingeschreven voor ons...

Joepiee, eindelijk is het weer zover!! Tijdens het weekend van 26 &

27 maart mogen wij al onze lieve Nelekes, hun ouders en onze trouwe

sympathisanten opnieuw uitnodigen voor ons eetfestijn! Kom je voetjes

maar onder tafel schuiven en genieten van een lekkere Mexicaanse

maaltijd. Wat staat er op ons menu? Om te beginnen, verwelkomen we

jullie graag met een verfrissende cocktail (of mocktail) en een lekker

aperitiefhapje. Vervolgens voorzien we een Paprika-Maïssoep. Als

hoofdgerecht kan je opnieuw smullen van onze heerlijke Chili Con/ Sin

Carne. Uiteraard zal ook een dessert niet ontbreken. Dit alles voor

een prijsje van 20 euro/volwassene (15euro/kind). Is het niet mogelijk

om ter plekke te komen eten, maar wilt u ons toch graag steunen?

Dan hebben we het perfecte alternatief! Zowel de Chili Con/ Sin

Carne als de Paprika-Maïssoep kunnen per liter aangekocht worden.

Deze kan u tijdens de uren van ons eetfestijn komen afhalen (dit is

op zaterdag vanaf 17u30 en op zondag vanaf 11u30). Bestellen of

reserveren kan via onze site of op de facebookpagina. Afspraak in De

Bron (Kerkevijverstraat 19/A, 9340 Lede). See you there  

Vele enthousiaste groetjes, De Nelekes X



CARNAVAL
Hier enkele leuke en zotte foto's van op...



WIST JE DAT

Alle coronamaatregelen op de Chiro vallen

weg! Dat wilt zeggen... nog meer

speelplezier :) 

Wij hebben er alvast veel zin in om jullie

lieve snoetjes terug te zien. 



Hierop kan je allerlei leuke foto's en

filmpjes zien van de leuke zondagen of

andere events! Ook belangrijke updates

kan je hierop terugvinden.

 

Vanavond kan je leidster Marie al wat

beter leren kennen aan de hand van

interessante vraagjes en leuke foto's :)

Dit kan je mee meevolgen via de story's op

onze instagrampagina (chironelelede)

Kijk je mee? 

INSTAGRAMPAGINA
Volg ook zeker onze...



Breng de kleurplaat op de achterkant van

deze pagina zeker mee naar het

eetfestijn op 26 of 27 maart! Dan hangen

wij jouw mooie en unieke tekening op aan

de muur. Natuurlijk kan je het ook kleuren

voor jouw lievelingsleidster!

Aan jou de keus ;)  

KLEUREN MAAR
Ennnn...





Belangrijke data in maart

KALENDER

26 & 27 maart: eetfestijn 

(meer info hierboven en op de facebookpagina)

Belangrijke data in april

2 april: Chiro Nele Lede Quizt 4.0

(meer info op de facebookpagina)

 

24 april: chiromarkt en closetsale

(meer info volgt nog)



Veel kusjes en knuffels van de

liefste leiding XOXO

TOT VOLGENDE KEER


