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Als je't mij vraagt... CHIRO Nele Lede



 

 

 



 

 

 
 

Dag liefste Nelekes, 
 
Ons chirojaar is alweer goed begonnen. Hopelijk amuseren jullie zich evenveel 
als ons. 
Na het succes van onze Halloween-fuif, het toffe bezoek van de Sint en zijn 
Pieten en de gezellige Chiromarkt kunnen we nu uitkijken naar deel twee. De 
kerstfeestjes zitten er aan te komen en wij willen jullie ook alvast een gezellige 
Kerst en een prettig Nieuwjaar wensen. 
 
Binnenkort hebben de leidsters jammer genoeg examens. Maar niet getreurd, 
na een korte vervanging van onze allerleukste Aspi’s en Tiptiens zijn we er terug 
om samen met jullie plezier te beleven. 
 
Zoals jullie weten zijn we ook volop bezig met geld in te zamelen voor ons nieuw 
lokaal. Als alles goed verloopt en we tegen dan het geld verzameld hebben 
zouden we vanaf eind mei/begin juni beginnen verbouwen, meer info zullen 
jullie hierover zeker nog krijgen. 
 
Neem nu maar een kijkje verder in dit tijdschriftje en ontdek leuke spelletjes, 
kleurplaten, foto’s en een woordje uitleg van jullie eigen leidsters. Ook de 
kalendertjes van elke groep vind je terug voor de komende zondagen. 
Veel plezier en tot zondag! 
 
Groetjes,  
de vitamientjesredactie 
 
Mabelle, Jenthe, Fien, Marijke en Joke  
xxx 
 
En vergeet niet... 
Once a Neleke, always a Neleke 
 
 
 
 
 

 
1 december 2018 
WINE & DINE tvv 

#ChiroNeleLedebouwt 
1 maart 2019  

Chiro Nele Lede Quizt 3.0 

16-17 maart 2019  
Eetfestijn!  

11-21 juli 2019: 

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


 

 

 



 

 

 

 

#ChiroNeleLedeBouwt 

een tipje van de sluier: 

 

En binnenkort meer info! 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

Liefste Pinkeltjes,  
 

Na vele leuke spelletjes, zwemplezier op weekend en een  
bezoek van de Sint, zit het eerste deel van het chirojaar er al  
bijna  weer op.  Maar eerst nog de leukste tijd van het jaar:  
 

              KERSTMIS  

 

Pakjes, kerstbomen en lekker eten. Hmmm dat willen we  
niet missen. We kijken dan ook al heel erg uit naar  
ons kerstfeestje op zaterdag 15 december.  
In Januari zullen wij er even niet zijn omdat wij  
moeten studeren, maar de aspi’s en tiptiens zullen met  
veel enthousiasme onze plek enkele weken innemen.  
 
Kerstgroetjes,  
Kaat, Joke en Lise  

 



 

 

 

 

Als laatste hebben we jullie hulp nodig…   
De rendieren zijn onderweg naar de slee met de pakjes,  
maar de weg lijkt wel een doolhof! Helpen jullie de rendieren  
om de pakjes te vinden?  

 



 

 

 

 

Zondag 
2/12/2018 CHIRO  

Zondag 
9/12/2018 CHIRO  

Zaterdagavond 

15/12/2018 KERSTFEESTJE 

Zondag  

23/12/2018 GEEN CHIRO 

Zondag  

30/12/2018 GEEN CHIRO 

Zondag 

06/01/2019 
CHIRO 

door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag 

13/01/2019 
CHIRO 

door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag  

20/01/2019 
CHIRO  

door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag 

27/01/2019 

CHIRO  

door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag 

03/02/2019 

CHIRO  
door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 

Zondag 

10/02/2019 
CHIRO  

Zondag 

17/02/2019 
CHIRO 

Zondag 

24/02/2019 
CHIRO 

Vrijdag  

01/03/2019 

CHIRO NELE LEDE QUIZT 3.0 
Allen van harte welkom!  

Zondag  

03/03/2019 

GEEN CHIRO  
vrijdag was het onze Quiz 

 



 



 

 

 

 
Dag Liefste Speelclubbers, 
 
December, dat wil zeggen: het is bijna Kerstmis ! En 

jullie leidster houden zoveel van kerstmis dat ze zelf de 

kerstboom al gezet hebben. En tuurlijk hebben we ook 

aan jullie gedacht, er liggen allemaal pakjes vol leuke 

activiteiten voor jullie onder de kerstboom ! (: 

                         
 

Omdat het binnenkort kerstvakantie is en jullie zich 

waarschijnlijk heel hard gaan vervelen zo zonder chiro 

hebben we nog een spelletje voor jullie : We hebben 

onze mooie kerstboom nu wel opgezet, maar nu zijn 

we toch wel niet de weg naar de kerstboom 

kwijtgeraakt… Kan jij ons zo snel mogelijk terug naar 

de kerstboom brengen ?? 

 
 



 

 

 

 
 

Vele Kerstgroetjes, 

Lise, Sophie en Eva 
 



 

 

 

Zondag 
2/12/2018 CHIRO  

Zaterdag 
8/12/2018 SNOEPJES VERKOPEN   

Zaterdagavond 

15/12/2018 KERSTFEESTJE 

Zondag  

23/12/2018 GEEN CHIRO 

Zondag  

30/12/2018 GEEN CHIRO 

Zondag 

06/01/2019 
CHIRO 

door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag 

13/01/2019 
CHIRO 

door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag  

20/01/2019 
CHIRO  

door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag 

27/01/2019 

CHIRO  

door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag 

03/02/2019 

CHIRO  
door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 

Zondag 

10/02/2019 
CHIRO  

weekendje 

15-17/02/19 
SPEELCLUBWEEKENDJE 

Zondag 

24/02/2019 
CHIRO 

Vrijdag  

01/03/2019 

CHIRO NELE LEDE QUIZT 3.0 
Allen van harte welkom!  

Zondag  

03/03/2019 

GEEN CHIRO  
vrijdag was het onze Quiz 

 



 

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN 



 

 

 

 

 

MOPPENTROMMEL 
 

 Wat doet een dom blondje als ze wil afslanken?  
Ze neemt in plaats van de lift eens wat vaker de roltrap. 

 

 De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel. 
Ze zegt: "Ik heb het tafelkleed net gewassen, dus maak het 
niet vies! Anders houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in." 
Vervolgens gaat ze de keuken weer in. Als ze terugkomt, ziet 
ze jantje met zijn lepel soep uit te smeren over het laken. 
Woedend schreeuwt ze: "Jantje! Wat ben je aan het doen 
viespeuk?!" Jantje: "Ik maak van drie vlekken één vlek." 

 

 Op nummer 52 woont Batman op nummer 54 woont 
Superman op nummer 58 woont Spiderman . Wie woont er 
op nummer 56? 
Antwoord: Buurman 

 

 

 



 

 

 

 
 

Heeeey liefste Kwikies! 
 
We zijn alweer enkele weken verder en wij hebben er alvast enorm van genoten. Hopelijk 
jullie ook?  
 
Binnenkort gaan jullie ons eventjes moeten missen, want wij hebben jammer genoeg 
examens. Gelukkig zijn onze leuke Aspi’s en Tiptiens er die voor jullie enkele activiteiten 
zullen organiseren.  
 
Niet getreurd, op 17 februari zijn we er terug voor een tweede leuke start waarin niet alleen 
ons weekendje zal plaatsvinden, maar ook tal van andere leuke activiteiten! 
 
We zijn natuurlijk nog niet weg, het leukste Kerstfeestje aller tijden staat nog voor de deur. 
Een beetje meer info hierover:  
Dit vindt plaats op 14 december zoals jullie al konden zien op ons kalendertje. Het Leukste 
aan Kerstmis zijn natuurlijk de cadeautjes en daarom vragen wij jullie om een cadeautje van 
5 euro mee te brengen. Geen feestje zonder een thema en verkleden natuurlijk, meer info 
hierover krijgen jullie via mail. Ook het uur en verdere info laten we zeker nog op tijd weten. 
 
Tot zondag    
Rein, Febe, Jenthe en Mabelle xxx 
 

 
 



 

 

 
 

 

Zondag 
2/12/2018 CHIRO  

Zondag 
9/12/2018 CHIRO  

Vrijdag 

14/12/2018 
CHIRO 

Kerstfeestje op vrijdagavond ipv zondag 
Zondag  

23/12/2018 GEEN CHIRO 

Zondag  

30/12/2018 GEEN CHIRO 

Zondag 

06/01/2019 
CHIRO 

Door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag 

13/01/2019 
CHIRO 

Door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag  

20/01/2019 
CHIRO  

Door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag 

27/01/2019 

CHIRO  

Door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag 

03/02/2019 

CHIRO  
Door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 

Zondag 

10/02/2019 
GEEN CHIRO 

Zondag 

17/02/2019 
CHIRO 

Zondag 

24/02/2019 
CHIRO 

Vrijdag  

01/03/2019 

CHIRO NELE LEDE QUIZT 3.0 
Allen van harte welkom!  

Zondag  

03/03/2019 

GEEN CHIRO  
vrijdag was het onze Quiz 

 







 

 

 



 T H E  T I P P E R S  
W E K E L I J K S  O P  Z O N D A G  / /  V E R H A L E N  U I T  D E  G R O E N S T R A A T  

WAT ER ZIT
AAN TE
KOMEN... 
BY SIEN, FIEN EN CHARLOTTE 

Met oktober en november net achter de 
rug blikken we terug op een gezellige, 
actieve en super toffe tijd met jullie. Al bij 
al valt de schade mee, we hebben er een 
paar grijze haren, een blijvende 
gehoorschade en een inzinking over jullie
conditie aan overgehouden, maar we 
houden het toch al 2 maand met jullie vol 
en leven nog alle 3. 
 
Binnenkort mogen jullie een 
langverwacht spel verwachten, een spel 
dat bij sommige nauw aan het hart ligt, 
eentje dat een paar onder ons iedere 
zondag zouden willen spelen en waar 
jullie alles kunnen geven om de mensen 
in Lede hun deurbelletjes nog eens in te 
drukken: DE BEFAAMDE RUILTOCHT!!  

Dat we niet moeten kiezen voor een 
horrorfilm op de filmavond was wel 
duidelijk na de heksentocht. We zullen 
jullie stelletje broekschijters wel nog eens 
op de proef stellen, maar dat is voor later. 
De filmavond wordt een gezellig 
samenzijn waar we jullie (weeral eens) 
zullen verwennen met lekkere hapjes en 
ondertussen onder warme dekentjes een 
filmpke kijken heeee. 
 
Tijdens onze volgende activiteiten en 
tussen de examenstress door kunnen 
jullie in spanning wachten op een 
persoonlijke uitnodiging voor ons 
Uber-super-cool-kerstfeest, met 
cadeautjes en zotte dansparty's, het 
wordt een groter feest dan ooit tevoren 
waar we zullen klinken op nog een super 
leuk jaar, een tof weekendje weg, kamp en
nog veel Chiro-momenten! 
 
XXX 
Sien, Fien en Charlotte  
 

HOOGTEPUNTEN 
OKTOBER - NOVEMBER 

30 JONGEREN

VERDIKTE 10KG DOOR

HEERLIJKE

VIERUURTJES 

DE SINT KWAM LANGS

EN BRACHT HEEL WAT

PITTIGE DETAILS 

LEDE WAS 3 UUR

LANG IN GEVAAR

DOOR 30 FIETSENDE

GEKKEN 

NIEUW ZANGTALENT

ONTDEKT, DOOR

ONSCHULDIGE

KARAOKE... 

DELPHINE AELBRECHT, 

NEXT PERFORMANCE: THIS

SUMMER IN MOL 

Rarara... Welke schoonheid mist hier? 



K A L E N D E R T J E  D E C E M B E R  -  J A N U A R I  -  F E B R U A R I  

2 dec 

7 dec 

14 dec 

23 dec 

30 dec 

 

6 jan 

13 jan 

20 jan 

27 jan 

 

3 feb 

10 feb 

16-17 feb 

24 feb 

 

1 maart 

3 maart 

Chiro 

filmavond 

chiro op vrijdag 

kerstfeestje  

geen chiro 

 

chiro door tiptiens en aspi's  

chiro door tiptiens en aspi's 

chiro door tiptiens en aspi's 

chiro door tiptiens en aspi's 

 

Chiro 

chiro 

Weekendje :-) 

chiro 

 

chiro nele lede quizt 3.0  

geen chiro, vrijdag was het onze Quiz 

(zondag dan geen chiro) 

(zondag dan geen chiro) 

(jullie leiding heeft 
examens ;-( ) 

(we zijn terug :-)) 

(zondag dan geen chiro) 

(omdat jullie exmens 
hebben! succes x) 



 

 

   Leidster Rein!                       

 

 
 
 

 

 



 

 



 

 

 
Halloooooo lieve schwiptienssss  
 
Zijn jullie al klaar voor onze tiptienlounge is Tirol??? Wij allesinds wel zeeeeee.. en het weer 
ook precies, want het wordt friskes aan de viskes (blub). Wij kennen nog iemand die er 
volledig klaar voor is....  NELE!!! Zij is niet alleen klaar voor tiptienlounge maar ook voor ons 
kerstfeestje, ohmygoshiii! 
 

 
Nu wat minder nieuws van Nele en ons:  
Binnenkort beginnen jullie examens (ween ween) en daarna die van ons (nog meer wenen) 
dus gaan we elkaar een tijdje niet meer zien :(((( maar omdat we weten dat jullie de Chiro te 
hard gaan missen, mogen jullie ons tijdelijk vervangen! (Minstens even goed he, make us 
proud) en daarnaaaaaa zijn we weer helemaal terug (woop woop, vreugdedansje) !!! 
 
Ps: wij houden van Kerst, dus speciaal voor jullie hebben wij een motivatiekerstboom met 
onze hoofdjes gemaakt om jullie examens te kunnen overleven hehe xxx  
 

Tot de volgende lieverdssss ❤❤❤  

 



 

 

Zondag 
2/12/2018 

GEEN CHIRO  
Jullie hebben examens   

Vrijdag 
7/12/2018 CHIRO  

Vrijdag  

14/12/2018 CHIRO 

Vrijdag 

21/12/2018 Tiptienlounge 

Vrijdag 

28/12/2018 Kerstfeestje  

Zondag 

06/01/2019 
 CHIRO 

door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag 

13/01/2019 
CHIRO 

door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag  

20/01/2019 
CHIRO  

door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag 

27/01/2019 

CHIRO  

door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 
Zondag 

03/02/2019 

CHIRO  
door Aspi’s en Tiptiens, want de leiding heeft examens… 

Zondag 

10/02/2019 
GEEN CHIRO 

Zondag 

17/02/2019 
CHIRO 

Zondag 

24/02/2019 
CHIRO 

Vrijdag  

01/03/2019 

CHIRO NELE LEDE QUIZT 3.0 
Allen van harte welkom!  

Zondag  

03/03/2019 

GEEN CHIRO  
vrijdag was het onze Quiz 



 

 

 
Op de sofa met… 

 

OONA 

 
 

Dag Oona! 
Hoe gaat het met jou? Bevalt het leiding geven je dit jaar een beetje?  
 
Hallooow  Héél goed hoor. Ik geef dit jaar leiding aan de tiptiens en dat bevalt me 
zeker! Dat waren mijn kleine kwikkies van 4 jaar geleden, en het is heel leuk om er nu 
terug leiding aan te geven! 
 
Hoe lang sta je eigenlijk al in de leiding? En aan welke groepen heb je doorheen de 
jaren al allemaal leiding gegeven? 
 
Dit is mijn 5de jaar leiding, ik ben de oudste van alle leidsters, amaikes! Mijn eerste 
jaar leiding ben ik gestart bij de kwiks, dan pinkels, speelcub, aspi’s en nu tiptiens. 
 
Welke groep vond je het leukst om zelf in te zitten? 
 
Ik denk dat 99,99% van de leidsters dit zegt: aspi’s!! Aspi jaren zijn de leukste van mijn 
hele chiro carriere geweest, dus begin maar af te tellen tot jullie allemaal aspi worden 
 
 
Aan welke groep zou je heel graag nog eens leiding geven? 
 
Jammer genoeg stop ik volgend jaar met de Chiro dus zal ik geen leiding meer geven 
aan een groep. Maar als de leidsters examens hebben volgend jaar kan ik misschien 
eens komen bijspringen..  En dan zou ik graag leiding geven aan de tippers omdat ik 
die groep nog nooit gehad heb, of terug aan de pinkels, dat vond ik de leukste groep 
om leiding aan te geven  
 

 



 

 

 
Wat was je leukste chiro-ervaring of je mooiste kampherinnering? 
 
Alle herinneringen in de Chiro, en dan vooral die van op kamp, zijn hele mooie. Ik 
denk bijvoorbeeld aan tweedaagse, daguitstap, kampvuur, … Maar de allerleukste 
herinnering is in mijn tweede jaar leiding, tijdens een avondspel met de leiding, meer 
kan ik jullie daar niet over vertellen, want what happens in de leiding stays in de 
leiding! Maar ik denk dat Eva, Joke en Lise DB wel zullen weten over welk spel het 
gaat :D 
 
Hoe ziet jouw ideale chiro-lokaal eruit? 
 
Mijn ideale Chirolokaal zou een groot gebouw zijn met voor elke groep een heel groot 
lokaal om in te spelen, elk lokaal zou in de kleur geverfd zijn van die groep. Ook een 
heeeeeel groot speelterrein om buiten te spelen. 
Maaaaar ons nieuwe lokaal waar jullie binnenkort meer over zullen horen zal ook heel 
mooi worden hoor!!   
 
En tenslotte, vul aan: “Chiro Nele Lede is voor mij…” 
 
Een heel groot deel uit mijn leven, het is een beetje mijn tweede thuis! Als je bij de 
leiding komt zit bijna elk weekend doorheen het chirojaar vol chiro activiteiten of 
activiteiten waar we met de leidingsploeg naartoe gaan. En sinds ik hoofdleidster ben 
geworden 2 jaar geleden ben ik nog veel meer met de Chiro bezig. Ik stuur soms meer 
met Eva over de Chiro, dan dat ik met mijn lief stuur!! ;)   
 



 

 

 

 



 

 

LEIDING 2018-2019 

 

  

Chiro-groetjes,  
De Vitamientjesredactie 
Sophie, Jolien, Emma, Hannah en Joke 

 

 

 


