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DeRedactie.be 

Hey daar, lieve Nelekes 

We zijn intussen al een stuk verder in het chirojaar! Wij hopen dat jullie zich 

al iedere zondag evengoed geamuseerd hebben als ons! 

Intussen zijn de leidsters eventjes afwezig geweest door al die examens. 

Hopelijk hebben de Tiptiens en de Aspi’s jullie goed weten bezig te 

houden. Maar nu zijn wij terug om iedere zondag met jullie spelletjes te 

spelen en ons te amuseren! 

Na een succesvol eerste semester, komen er in het tweede semester nog 

vele fijne activiteiten op ons af. Zo komt het eetfestijn dichterbij, de quiz én 

binnenkort kunnen we al beginnen aftellen naar ons buitenlands kamp! 

Natuurlijk komt ook ons nieuwe  lokaal iedere dag ietsje dichterbij! Hierover 

zullen we jullie zeker op de hoogte houden! 

Kijk nu maar eens verder in ons tijdschriftje, dat vol staat met foto’s, 

spelletjes, mopjes en kleurplaten! Ook een woordje uitleg van de leiding en 

een kalendertje voor de komende chirozondagen, per groep, staan verder 

opgelijst. Veel plezier! 

Lieve groetjes,  

De Vitamientjesredactie xxx 

 

14 – 15 maart 2020  
Eetfestijn 

19 april 2020 
Nelekesfeesten  

11 – 21 juli 2020 

Chirokamp!  

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiflbrH0KvQAhWM7xQKHTlmA2UQjRwIBw&url=https://dmgschoolofboxing.wordpress.com/2015/05/26/new-training-location-coming-soon/&psig=AFQjCNE_-d64OnTn8sz4Nu5KJFAqw0bY0A&ust=1479329000108199


 

 

  



 

 

 

 

 

SPELLETJES 

Kan jij deze sudoku tot een goed einde brengen?  

Zorg dat er in elke rij, kolom én blokje elk cijfer maar 1 keer voorkomt, SUCCES! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pinkels 

DAG ALLERLIEFSTE PINKELS 

Hier zijn we weer met een nieuw vitamientje. Hopelijk hebben jullie ondertussen al 

veel superleuke chiro-herinneringen gemaakt! Zo gingen we vorige week naar 

carnaval en naar de kermis! Wat was het leuk om samen op de rappe rups te zitten 

en om eendjes te vissen! Jullie kunnen ook enkele mooie foto’s bekijken van op de 

kermis.  

Volgende week (14-15 maart) is het ons jaarlijks eetfestijn! Het zal dan geen chiro 

zijn op zondag, maar jullie zijn allemaal welkom om te komen proeven van ons 

superlekker eten! 

Omdat jullie waarschijnlijk niet kunnen wachten tot het weer chiro is, hebben we 

een supertoffe kleurplaat uitgekozen voor jullie. Als jullie deze ingekleurd hebben, 

mogen jullie deze zeker meenemen naar de chiro. Dan hangen we ze allemaal 

samen omhoog!We kijken al uit naar de komende weken, want we hebben voor 

jullie nog veel leuke activiteiten in petto! Tot op de chiro! 

Jullie allerliefste leidsters 

Maren, Rein & Marijke 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pinkels 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

kalendertje 

Pinkels 

 

Zondag 
08/03/2020 CHIRO  

Zaterdag - Zondag 
14-15/03/2020 EETFESTIJN – ‘LET’S GO EAST’   

Zondag 

22/03/2020 
CHIRO 

 

Zondag  

29/03/2020 
CHIRO 

 
 

zondag 

05/04/2020 CHIRO  

Zondag 

12/04/2020 
GEEN CHIRO   

Pasen  
 

Zondag 

19/04/2020 
70 JAAR CHIRO NELE LEDE! 

Nelekesfeesten!! 
Zondag 

26/04/2020 CHIRO 

Zondag 

03/05/2020 

GEEN CHIRO 
De leiding bereidt het kamp voor op leidingsweekend  

  

Zondag  

10/05/2020 
CHIRO  

 

Zondag  

17/05/2020 
CHIRO 

Zondag  

24/05/2020 
CHIRO  

 

 



 

 

 

 

 

KLEURPLAAT 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Speelclub 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

Een dag uit het 

leven van… 

 

 

LEIDSTER FEBE 

 

 

 
Ik begon mijn dag met een 
groepswerk woehoe! Altijd 
superfijn, de deadline was deze 
week en we zaten enorm achter 
op schema dus nog stress ook 
 
 

 
Mijn broer heeft krokusvakantie, 
de gelukzak, dus zijn we samen 
Sergio Herman zijn frieten gaan 

proberen met de mama erbij. 
Mmmm! 

              
 

 

 

 
Daarna moest ik terug naar de 
aula, aandachtig notities 
maken, goeie student die ik ben 
natuurlijk! ;)  
 

 



 

 

 

 

 

 

Gezellig koken en eten met mijn 
toffe kotgenoten, of ja voor 

sommigen een opwarmmaaltijd 
want ze raken geen pan aan 

 
 

 

          

 
’s Avonds had ik ook nog tipper 
vergadering met leidster Ellen en 
Fien. Brainstormen over 
weekendje en buitenlands kamp. 
Shhh ;) 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

Kwiks 

Liefste kwikkies, 

Het Chiro jaar vliegt super snel voorbij  Maar we beleven echt 

geweldige zondagen met jullie! Vanaf nu geven wij weer een 

lange tijd leiding, joepieeeee! We hebben er zin in! 

We beginnen alvast met een carnaval in het fluo! Er staan nog 

heel veel leuke spelletjes en activiteiten te wachten, zoals 

bloemetjesverkoop, eetfestijn, talloze spelletjes en natuurlijk 

mogen we jullie ruiltocht niet vergeten. Jaja ruiltocht staat in de 

agenda  maar eerst gokjes wagen bij onze quiz hieronder en let 

maar goed op! Deze vraagjes kunnen jullie nog eens nodig 

hebben dit jaar… 

QUIZ: hoe goed kennen jullie intussen jullie leiding? Schrijf de letters van de 

juiste antwoorden achter elkaar en ontdek zo het verborgen woord.  

1. Wat is de juiste volgorde? Van jongste leidster naar oudste leidster. 

C. Maud, Joke, Lauren 

B. Maud, Lauren, Joke 

Z. Lauren, Joke, Maud 

2. Wat is NIET juist? 

O. Naast een oudere broer en een tweelingzus heeft Maud thuis ook een hondje. 

U. Lauren heeft een konijn en twee katten als huisdier. 

H. In Joke haar achtertuin loopt een pony. 

3. Wiens lievelingskleur is blauw?  

D. Maud 

N. Joke 

I. Lauren 

 

 



 

 

 

 

Kwiks 

5. Welke hobby's hebben wij buiten de Chiro? 

O. Lauren: netflix kijken; Maud: zingen; Joke: lopen 

G. Lauren: dansen; Maud: lopen; Joke: netflix kijken 

P. Lauren: dansen; Maud: zingen; Joke: netflix kijken 

6. Maud en Joke hebben allebei een oudere broer, maar wie van hen geeft 

leiding in de KSA én hoe noemt hij? 

S. De broer van Maud, hij noemt Maarten. 

M. De broer van Joke, hij noemt Jonathan. 

E. De broer van Maud, hij noemt Kobe. 

 

7. Hoeveel zussen heeft Lauren? 

P. 1 

S. 2  
E. 3 

 

8. Welke 2 spelletjes hebben we al samen gespeeld dit chirojaar? 

T. Topmodelspel & gevangenenspel. 

D. Valentijnspel & ruiltocht. 

I. Gevangenenspel & Hunger Gamesspel 

 

Het woord is: _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 



 

 

 

 

Kwiks 

Kalendertje  

 

Zondag 

08/03/2020 
Chiro 

Zaterdag-zondag 

14-15/03/2020 
eetfestijn 

Zondag 

15/03/2020 
Geen Chiro (eetfestijn) 

Zondag 

22/03/2020 
Chiro 

Zondag 

29/03/2020 
Chiro 

Zondag 

05/04/2020 
Chiro 

Zaterdag 

11/04/2020 
Bloemenverkoop 
(verdere info volgt nog) 

Zondag 

12/04/2020 
Geen Chiro (Pasen) 

Zondag 

19/04/2020 
70 jaar Chiro Nele Lede 

Zondag 

26/04/2020 
Chiro 

Zondag 

03/05/2020 
Geen Chiro (leidingsweekend) 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

Tippers 

HALLOOOOO lieve Tippers, 

Tijdens de examens hebben we jullie echt superhard gemist, maar nu zijn we weer klaar voor het 

vervolg van een prachtig Chirojaar. We hebben enkele leuke evenementen in het vooruitzicht, denk 

maar aan ons weekendje, het eetfestijn (zeker inschrijven), 70 jaar enzovoort. 

We hebben jullie heel lang moeten missen, vandaar een kleine update: 

 Fien is een tintje rosser geworden  

 Febe zegt al haar afspraken nog steeds last-minute af en blijft graag lekker thuis in haar zetel zitten. 

 Ellen, ons juffrouw, houdt nog altijd het hoofd koel en geeft al haar liefde aan Sander en Lex. 

Wij zijn al benieuwd naar al jullie zotte verhalen, afspraak zondag.  

Tot dan schetekepatékes 

Jullie liefste leiding  

 

 

 



 

 

 

 

kalendertje 

Tippers 

 

Zondag 
01/03/2020 CHIRO  
Zondag 
08/03/2020 CHIRO  
Zondag 
15/03/2020 

GEEN CHIRO 
Eetfestijn let’s go east 

Zaterdag 
21/03/2020 

CHIRO van 19u-22u 
Op zondag geen Chiro door examens van Tippers 

Zondag  
29/03/2020 CHIRO 
Zondag 
05/04/2020 GEEN CHIRO 
Ma en Di 
06-07/04/2020 WEEKENDJE IN HOFSTADE 
Zondag  
19/04/2020 

CHIROKERMIS 
70 jaar Chiro Nele Lede 

Zondag 
26/04/2020 CHIRO 
Zondag  
03/05/2020 

CHIRO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

NETFLIX (TIPPERS) 

16/02  Are you the 
one? 

01/03 Carnaval 14-15/03 Eetfestijn  08/03 F.R.I.E.N.D.S 

21/03 Zaterdag-
avond van 19u-22u  

29/03 Stranger things 
(vroem vroem)  

05/04 Geen Chiro  06-07/04 Weekendje 
in Hofstade  



 

 

 

 

 

SPELLETJES 

 

Vul deze kruiswoordpuzzel correct in en vind het geheime woord! 

PAS OP: er moet nog 1 vakje extra bij woordje 4 (langs links van de rode balk staan er dus 3 vakjes 

in de plaats van 2 ) 

SUCCES!! 

 

 

 



Heeeeeey Tiptiens!! 
 

Hier zijn jullie favoriete leidstertjes weer met een PRACHTIG
artikeltje! 

Nu wij ein-de-lijk terug zijn van een gigantisch lange pauze na
'den blok', zijn we er weer helemaal klaar voor om er stevig in te

vliegen!!
Ondertussen hebben we al veeeeel meegemaakt: een zalig

kerstfeestje, 263854 miljoen loempia's gefret, kaffeklesj gedaan,
en zoveel meer. Maar maar maar we zijn natuurlijk nog lang niet

klaar met dit prachtige Chirojaar (schoon rijmpje eh :) ) 
Daarom - tromgeroffel - 5 dingen die jullie nog mogen

verwachten!! 
1: Heerlijk Oosters eten op ons eetfestijn!

2: Cruisen in onze bikini op Go Karts door het zonnige Wanzele
3: Rollen in de modder (of andere vuiligheden)

4: Jullie beste verkoopstruken bovenhalen (denk aan al de
money'ssss)

5: Een dagske niets doen in de zon, aja daar zijn we goed in eeeeh! 
 

Groetjes jullie allerliefste leiding,
Mabelle, Sien en Joke

Of zoals jullie ons ondertussen al beter kennen: 
Kwak, Boemel en ons Moe 

I
k kijk al uit naar al

die leuke activiteiten
 

EYEROLL



 

 

 

 

kalendertje 

Tiptiens  

 

Zondag 
08/03/2020 CHIRO  

Zaterdag - Zondag 
14-15/03/2020 EETFESTIJN – ‘LET’S GO EAST’   

Zondag 

22/03/2020 
GEEN CHIRO 

Succes met het studeren! 
 

Zondag  

29/03/2020 
CHIRO 

De langverwachte Beach Party   
 

Zaterdag 

04/04/2020 VERKOOP!  

Zondag 

12/04/2020 
GEEN CHIRO   

Pasen  
 

Zaterdag - Zondag 

18-19/04/2020 70 JAAR CHIRO NELE LEDE! 

Vrijdag 

24/04/2020 CHIRO 

Zondag 

03/05/2020 

GEEN CHIRO 
De leiding bereidt het kamp voor op leidingsweekend  

  

Zondag  

10/05/2020 

CHIRO  
Doe kleren aan die vuil mogen worden! 

 

Zondag  

17/05/2020 
CHIRO 

Zondag  

24/05/2020 

CHIRO  
DONKFEESTEN   

 

Vrijdag 

12/06/2020 
OMMEGANG STAPPEN  

 



 

 

 

 

 

Op de sofa 

met…  

 

 

LEIDSTER LISE 

 

 

Dag Lise! 
Hoe gaat het met jou? Hoe voelt het nu je 
chiro-carrière bijna voorbij is? 

Halloooo héél goed hoor! Momenteel sta ik er niet 
zo veel bij stil dat het er bijna op zit, denk dat ik 

pas op kamp zal beseffen hoe hard ik alle Nelekes 
ga missen! 
 

Vanwaar de beslissing om te stoppen met chiro?  
Na 5 jaar alles gegeven hebben in de leiding van Chiro Nele Lede denk ik 
dat het goed is geweest. Ik stop dit jaar samen met nog 6 andere leidsters 
en ik denk dat we als oudleiding genoeg zullen doen om dat zwarte gat te 
vermijden ;) 
 

Naar welke chiro-activiteit dit jaar kijk je het meeste uit? 
Ongetwijfeld buitenlands kamp met mijn liefste aspi’s! (Be prepared gurls) 
 
Als je jezelf zou moeten omschrijven in 3 woorden, dan is dit: 
Enthousiast, ongeduldig en spontaan 
 

Wat was je favoriete groep om leiding aan te geven? 

Easy one: aspi’s!  

Wat is jouw leukste chiro-herinnering? 

Dit is moeilijk! Alle herinneringen in de Chiro zijn de max maar ik denk dat 

ik dan toch gewoon kies voor de leidingsspelletjes op kamp. Ik kan jullie 

niet veel vertellen want what happens in de leiding, stays in de leiding! 

Maar als jullie ooit zelf leiding worden, dan gaan jullie zeker weten wat ik 

bedoel :D  

Wat is jouw favoriete kampactiviteit? 

Ik denk dat ik dan kies voor het kampvuur op de laatste avond van kamp.. 

Alle Nelekes zijn gezellig samen en iedereen is gelukkig, meer hoeft dat 

niet te zijn!  

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

Mijn tweede familie  



 



Dag Aspi'tjes!!!

 

Alweer het derde Vitamientje van dit chirojaar! De tijd gaat

vooruit, niet te doen! 

 

Dat wilt eigenlijk ook goed én slecht nieuws zeggen...

SLECHT nieuws: het is het voorlaatste Vitamientje met ons als

leiding :( *oooouh sad-geluid op de achtergrond*

 

GOED nieuws: het is het laatste Vitamientje voor het écht

belangrijke Vitamientje er EINDELIJK is, het kampvitamientje!

Aftellen... Joepie joepie joepie!!! 

 

Ja maar, hoe kan ik het volhouden tot het kampvitamientje

zonder niet volledig te verdrinken in mijn verdriet... Jullie vragen

het jullie sowieso al af!

 

Wel hier 4 tips van jullie lieve leidsters xoxo

 
 

'T ASPIBLAD

N EWS L E T T E R
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H e t  l e v e n  z o a l s  h e t  i s  -  A s p i ' s  2 0 1 9  -  2 0 2 0  

 
 

Na de kerstkaart

nu ook al een

reiskaart van jullie

lieve leidsters!

Lucky you dat

julllie dit pareltje

omhoog kunnen

hangen xxx 
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 Luister naar de liedjes van Balaton1.

 

Jaja, het komt steeds dichterbij!!! Hierbij ook een

bedankje aan jullie, lieve Aspi'tjes om al zo goed

jullie best te doen om alle centjes in te zamelen! Het

wordt zeker en vast beloond ;)  

4. Kom maar héééél veel naar de chiro 

 

Wie kan beter met jullie aftellen dan jullie

fantastische leiding? Niemand! Ook wij kunnen

niet wachten op wat er allemaal komt en dan

bedoelen we niet alleen het kamp, maar ook

nog aaaaal de rest... 

 

Wij weten nu al: #AspirolSpritz, beste fuif van't

jaar ahja! xoxo

3. Ga naar school in uniform 

 

Wie zegt dat DVDJ maar één dag moet zijn én

niet een gans jaar??? De leiding alleszins niet!

Verbaas iedereen maar met jullie heel mooi

uniform en wie weet slaan jullie wel een nieuw

liefken aan de haak! Je weet wat ze zeggen he,

once you go chirorok...

2.  Probeer nieuwe cocktails

 

Wat roept er nu meer vakantie dan cocktailsss? En

niets zo goed als een feestje om nieuwe cocktails uit

te proberen... Misschien wel 708090? Fishtj'n? 70 jaar

Chiro??? We kunnen al niet wachten om jullie zatte

hoofdjes terug in Snapchat te zien xxx



 



 



 

 

 



 

 

 

 

LEIDING 2019 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PINKELLEIDING 

Marijke Vereecken Tronkwegel 2a 
9340 Lede 

marijke.vereecken@gmail.com  0479/06.66.81 

Rein  Bauwens Brugstraat 27 
9260 Wichelen 

rein.bauwens@gmail.com  0491/23.61.10 

Maren Parmentier   Rammelstraat 12 
  9340 Lede 

maren.parmentier@outlook.be 
 

0471/76.41.92 

       Ook te bereiken op volgend e-mailadres: pinkels@chironelelede.be 

SPEELCLUBLEIDING  
 

Emma Vergauwen Stokveld 29 
9340 Lede 

 Emma.vergauwen111@gmail.com 
  
 

0479/88.63.40 

Paulien Troch Hoogveld 31  
9340 Lede  

  paulien.troch@telenet.be  
 

 
 

0471/32.41.29 

Charlotte Frooninckx  Kasteelstraat 58 
9340 Lede 

frooninckxcharlotte@gmail.com 
 

0494/73.67.11 

Jenthe  De Meester Spoorstraat 57 
9340 Lede 

jenthe.demeester@telenet.be 
 

0471/41.05.95 

   Ook te bereiken op volgend e-mailadres: speelclub@chironelelede.be 
KWIKSLEIDING 

 

Lauren Lievens   Nieuwstraat 15 (bus 3) 
9340 Lede 

  laurenlievens@hotmail.com 
 
 

 
 

0471/07.77.65 

Maud Parmentier   Rammelstraat 12 

  9340 Lede 
  maud.parmentier@hotmail.com  0471/76.35.33 

Joke  Van Pollaert    Eikelstraat 12  

9340 Lede 
  joke.vp51@gmail.com 
 

0496/31.54.84 

          Ook te bereiken op volgend e-mailadres: kwiks@chironelelede.be 
TIPPERLEIDING 
 

Fien  De Prez Heiplasstraat 62 
9340 Lede 

  fien.deprez@outlook.com 0472/18.34.99 

Ellen Mertens Wichelsesteenweg 120  
9340 Lede 

mertensellen99@gmail.com  0479/10.26.01 

Febe Coppens Vijverstraat 65 
9340 Lede 

fee@live.be  0487/35.49.20 

       Ook te bereiken op volgend e-mailadres: tippers@chironelelede.be 
TIPTIENLEIDING 
 

Joke Vonck Katstraat 56 
9340 Lede 

joke.vonck@hotmail.com  0483/08.23.78 

Sien Mertens Dorenweg 20 
9340 Lede 

sien.mertens1@hotmail.com  0491/89.56.10 

Mabelle Roggeman  Guido Gezellestraat 10  
9340 Lede 

mabelle.roggeman@live.be  0494/17.40.63 

      Ook te bereiken op volgend e-mailadres: tiptiens@chironelelede.be 

ASPILEIDING 
 

Sophie Venneman Hoogstraat 113 
9340 Lede 

Sophie.venneman@gmail.com  0478/03.10.58 

Eva Raes Wanzelekouter 69 
9340 Lede 

eva.raes@hotmail.com  0479/37.47.37 

Kaat Bauwens Brugstraat 27 
9260 Wichelen 

kaatbauwens1@gmail.com  0472/72.87.09 

Lise De Bruyne Hammersweg 31 
9420 Erpe 

Lise.debruyne@telenet.be  0485/61.45.88 

           Ook te bereiken op volgend e-mailadres: aspis@chironelelede.be 
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