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DeRedactie.be 

Dag liefste Nelekes,  

Ons chirojaar is weer goed begonnen, hopelijk amuseren jullie je evenveel 

als wij!  

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.  

Ondertussen beginnen we al te wennen aan het mooie domein van het 

speelplein in Wanzele, maar elke dag die voorbijgaat, is een stap dichter 

tot de opening van ons nieuwe lokaal!  

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 xx 

 

7 december 2019 

Wine & Dine  

21 februari 2020 

Chiro Nele Lede Quizt 

14 – 15 maart 2020  
Eetfestijn  

11 – 21 juli 2020 

Chirokamp!  
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Pinkels 

DOOLHOFJE: 

BRENG JIJ REIN TERUG NAAR MARIJKE EN MAREN? 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pinkels 

KALENDERTJE 

 

Zondag 

01/12/2019 
CHIRO 

Zondag 
08/12/2019 

CHIRO 

Vrijdag 
13/12/2019 

FILMAVOND 
(info volgt via mail) 

Zaterdag 
21/12/2019 

KERSTFEESTJE 
(info volgt via mail) 

Zondag 

29/12/2019 
GEEN CHIRO  

Zondag  

05/01/2020 
CHIRO 

(DE OUDSTE GROEPEN GEVEN LEIDING) 
Zondag 

12/01/2020 
CHIRO 

(DE OUDSTE GROEPEN GEVEN LEIDING) 
Zondag 

19/01/2020 
CHIRO 

(DE OUDSTE GROEPEN GEVEN LEIDING) 
Zondag  
26/01/2020 

CHIRO 
(DE OUDSTE GROEPEN GEVEN LEIDING) 

Zondag 

02/02/2020 
CHIRO 

(DE OUDSTE GROEPEN GEVEN LEIDING) 
Zondag 

09/02/2020 
GEEN CHIRO 

 

 

 



 



We hebben ondertussen al vele leuke zondagen
achter de rug met jullie! Wat een zotte bende
meisjes zijn jullie! De heks kwam al eens op bezoek
bij ons en al snel volgde ons super griezelig
halloweenfeest! Ook de sint kwam langs die ons
gelukkig vertelde dat we met brave meisjes zaten,
maar wat staat jullie nog te wachten? Zoek de
verschillende activiteiten in het rooster en kom zo
te weten waar wij alvast het meeste naar uit kijken!
 
Tot snel lieve speelclub, geniet van de feestdagen
en veel succes met de woordzoeker xxx Emma,
Jenthe, Paulien en Charlotte 

Dag liefste speelclub





Kalendertje

December
01/12        Bowling
07/12        Snoepjesverkoop op zaterdag (zondag geen chiro)
13/12        Kerstfeestje op vrijdagavond (zondag geen chiro)
22/12        Geen chiro de leiding heeft examens
29/12        Geen chiro 
 

 

Januari
         05/01       Chiro van tiptiens en aspi's

    12/01       Chiro van tiptiens en aspi's
    19/01       Chiro van tiptiens en aspi's 
    26/01        Chiro van tiptiens en aspi's

 



Een bejaard koppel zit in de

kerk. Halverwege de dienst

leunt de vrouw naar haar man

en zegt: “Ik heb zojuist een stil

scheetje gelaten. Wat moet ik

nu doen?” Haar man  zegt: “

Voorlopig niets. Als we thuis

zijn, zal ik een nieuw batterijtje

in je hoorapparaat steken!”

Waarom zijn
Hollanders heel
blij als ze een
puzzel kunnen
oplossen in een
half jaar tijd?
Omdat er op de
doos staat “van 3
tot 5 jaar”.
 

MOPPEN
TROMMEL

Jan steekt iedereen voor aan de

kassa. Zegt de kassière: "Ga eens

achteraan staan jij!" Antwoordt Jan:

"Dat gaat niet , want daar staan al

mensen."
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Het	is	bijna	Kerstmis	en	dus	tijd	voor	versiering!	
Help	jij	de	hoofdleiding	al	de	kerstversieringen	te	halen?	



	

Kan	jij	al	deze	worden	vinden	die	te	maken	hebben	met	de	winter?	



 

 

 

 

 

Kwiks 

Hey liefste kwiks! 

Het is weer tijd voor een nieuw vitamientje! We zijn nu al enkele maanden verder in het chirojaar en 

hopelijk vonden jullie het al even fijn als wij ;) Binnenkort is het eventjes tijd om afscheid te nemen, 

want onze examens komen eraan! Tijd om te studeren dus :(( wij hebben liever chiro!! Maar gelukkig 

nemen de tiptiens en aspi’s het even van ons over. Wij laten ook zeker nog iets weten over ons 

kerstfeestje, daar kijken we alvast naar uit :)) 

Veel liefs, 

De kwiksleiding xxx 

Een kruiswoordraadsel: kennen jullie ons al goed genoeg? ;)  

(antwoorden van cijfers moeten in letters ingevuld worden) 

 

 

 



 

 

 

 

kalendertje 

Kwiks 

 

 

Zondag 
01/12/2019 

CHIROWEEKENDJE LOOPT 
OP ZIJN EINDE  

Zondag 
08/12/2019 CHIRO  

Zondag 

15/12/2019 CHIRO 

Zondag  

22/12/2019 
GEEN CHIRO 

kerstvakantie 

Zondag  

29/12/2020 
GEEN CHIRO 

kerstvakantie 

Zondag 

05/01/2020 
GEEN CHIRO 

Kerstvakantie 
Zondag 

12/01/2020 
CHIRO 

(DE OUDSTE GROEPEN GEVEN LEIDING) 
Zondag 

19/01/2020 
CHIRO 

(DE OUDSTE GROEPEN GEVEN LEIDING) 
Zondag  
26/01/2020 

CHIRO 
(DE OUDSTE GROEPEN GEVEN LEIDING) 

Zondag 

02/02/2020 
CHIRO 

(DE OUDSTE GROEPEN GEVEN LEIDING) 
Zondag 

09/02/2020 
GEEN CHIRO 

 



 

 

 

 

 

Een dag uit het 

leven van… 

 

 

LEIDSTER MAUD! 

Heeey allemaal, het chirojaar en het schooljaar  zijn nu al 

eventjes begonnen. Ik neem jullie mee in een dag van mijn 

leven. Zo komen jullie iets meer te weten over mijn 

dagelijkse routine! Geniet ervan!   

 

 
9u20 
 

OPSTAAN!  
Vandaag is het dinsdag en ik mag 
uitzonderlijk uitslapen joepieeee! 

 
 
10u 
 
Lekker ontbijtje, want er zijn nog 
restjes chocolade van de Sint! 
Mmmmmm, boterhammetjes met 
chocooo!!  

 

 
 

 

 
11u53 
Opweg naar Gent met Manon en 
ooh wie hebben we daar? Wouter, 
de broer van leidster Marijke!! 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

13u00 
 
Frietjes eten in Gent  met Lennert, 
mijn lief! Smakelijk! 

 

 

 

 
14u30  
 
De echte reden waarom ik naar 
Gent moest  4u30 les van 
dezelfde prof zzzzz…… 

 

21u00  

 

Wooow kijk wie ik tegenkom in 
Gent! Nog leidsters! Samen zijn  
we naar een Leeds bandje, 
WJ&VC, gaan kijken!!   

 

 

 

 

 

 

22u30  
 
Een klein feestje gebouwd in Gent, 
maar nu is het tijd om te slapen! 
Slaapwel! Mijn oogjes zijn al dicht!  

 

 



 

 

 

Tippers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallooooo lieve tippers  

Het is weer tijd voor een nieuw vitamientje. JOEPIEEEE! In dit vitamientje 

testen we jullie kennis met een kruiswoordraadsel. Wie o wie kent de 

tippers het beste? We zullen zien       We hebben er al heel veel leuke 

zondagnamiddagen opzitten samen zoals dropping, de sint, roddelsspel 

enz. Ook de zeevruchtenverkoop was een grooooot succes! Maar wij 

hebben natuurlijk nog veel meer voor jullie in petto. Er komt nog een 

geweldig, mega cool weekendje aan       Ook nog leuke zondagnamiddagen 

en natuurlijk een zalig buitenlands kamp! Wij kijken er alvast enorm naar 

uit!! Hier nog een kalendertje voor de komende maanden.  

Ps: Véééél succes met jullie examens, jullie gaan knalleeeen!  

PS2: Na jullie examens is het spijtig genoeg aan ons om te studeren in 

januari      ween ween ween! Doen jullie allemaal een kaarsje branden voor 

ons?        

Dikke chiroknuffels  

Fien,Febe en Ellen 



 

 

 

 

kalendertje 

Tiptiens  

 

Zondag 
08/12/2019 GEEN CHIRO (examens tippers) 

Zondag 
15/12/2019 GEEN CHIRO (examens tippers) 

Dinsdag 

17/12/2019 KERSTFEESTJE! 

Zondag  

29/12/2019 vakantie 

Zondag  

05/01/2020 vakantie 

Zondag 

12/01/2020 CHIRO (aspi’s en tiptiens) 

Zondag 

19/01/2020 CHIRO (aspi’s en tiptiens) 

Zondag  

26/01/2020 CHIRO (aspi’s en tiptiens) 

Zondag 

02/02/2020 
CHIRO (aspi’s en tiptiens) 

Zondag 

09/02/2020 
GEEN CHIRO 

Zondag 

16/02/2020 
CHIRO 

Zondag 

23/02/2020 GEEN CHIRO 

Zondag 

01/03/2020 
CHIRO 

 



 

 
 

 

 

Tiptiens  

Heeeey Tiptiens,  

Alweer tijd voor een nieuw Vitamientje, dat brengt ons dan ook 

meteen bij het feit dat er al 2 Chiromaanden achter de rug zijn…  

In deze 2 maanden hebben we al heel wat gedaan, zo hebben we 

al samen onze fameuze Tipnĭhăo georganiseerd, zijn we samen op 

weekend geweest, hebben we lekkere pannenkoeken mogen 

bakken en nog zoveel meer geks op zondag   

 

 

 
 



 

 
 

 

Maar niet getreurd, we hebben nog 8 maanden die we samen 

mogen beleven, owyeah!  

Deze zullen we dan ook nog goed benutten om nog veel centjes in 

te zamelen, maar ook om samen te genieten van Neleke-zijn   

En daar beginnen we 17 december al mee, want dan is het tijd voor 

het KERSTFEESTJE! Tegen dan zitten jullie examens erop en kunnen 

we eens goed ontspannen.  17 dec.  it’s a date, we see you there!  

Verder wensen we jullie allemaal super veel succes met jullie 

examens! Go for it!  

 

Liefste tiptiens, 
 

2020!  

 

Wat een getal!  

Een nieuw jaar met feest en al! 

 

€ 2020, dat zou mooi zijn,  

dan wordt ons kamp megafijn. 

 

We geven jullie… 2020 kusjes? 

 

Nee, dat is maf!  

 

Maar drie dikke zoenen  

kunnen er nog wel af! 

 

Van jullie kapoenen,  

Sien, Mabelle en Joke 

 

 

 

 



 

 

 

 

kalendertje 

Tiptiens  

Vrijdag  
29/11/2019 CHIRO 

Zondag 
08/12/2019 

GEEN CHIRO  
Examens, VEEL SUCCES! 

Zondag 

15/12/2019 
GEEN CHIRO  

Examens, VEEL SUCCES! 

Dinsdag  

17/12/2019 
KERSTFEESTJE 

18u – 22u  
Zondag  

22/12/2019 
GEEN CHIRO 

Kerstvakantie.  
Zondag 

29/12/2019 
GEEN CHIRO 

Kerstvakantie. 
Zondag 

05/01/2020 
GEEN CHIRO 

Kerstvakantie. 
Zondag  

12/01/2020 
CHIRO 

Jullie geven leiding aan de jongste groepen.  
Zondag 

19/01/2020 
CHIRO 

Jullie geven leiding aan de jongste groepen. 
Zondag 

26/01/2020 
CHIRO 

Jullie geven leiding aan de jongste groepen. 
Zondag 

02/02/2020 
CHIRO 

Jullie geven leiding aan de jongste groepen. 
Zondag 

09/02/2020 
CHIRO 

Zondag 

16/02/2020 
CHIRO 

Zondag 

23/02/2020 
GEEN CHIRO  

Zondag 

01/03/2020 
CHIRO 

Lede carnaval. We gaan samen naar de stoet.  
 

 



 

 

 

 

 

Op de sofa 

met…  

 

 

LEIDSTER SIEN 
 

Heey Sien! Hou je klaar, want we hebben 

verschillende vragen voor jou! Als eerste stel jezelf is 
voor, voor de leden die jou nog niet zo goed kennen? 

Ik ben dus Sien, ik ben 19 en studeer Geschiedenis in 
Gent. Dit jaar geef ik samen met Joke en Mabelle leiding 

aan de allerliefste Tiptiens. Buiten de Chiro heb ik eigenlijk 

geen hobby’s, maar ja Chiro is dan ook de leukste hobby 
die er bestaat! 
 

  Dit is nu je al je tweede jaar leiding, maar natuurlijk zit je al langer in 

de tofste chiro ;) , maar hoelang al? En welke groep vind/vond je de 
leukste?  

Ik zit sinds mijn eerste jaar Speelclub in de Chiro, dus dit is mijn 12de jaar. De 

leukste groep vond ik, cliché, de Aspi’s. Je mag (bijna) alles waar je zin in hebt, 

zeker op kamp. Overdag opt gemakske een spel spelen en s avonds dingen 
uitsteken die ik jullie helaas niet kan vertellen…. Maar als leidster vond ik mijn 

eerste kamp ook geweldig! Zowel met de Tippers van vorig jaar, als met de 

allerleukste leidingsploeg.  

Dit jaar gaan we op buitenlandskamp, joepieeee! Waar kijk jij het 

meeste naar uit op kamp? Of wat mis je zo hard aan de vorige kampen?  

Ik kijk vooral uit naar 10 dagen goed weer! Geen kou leiden tijdens de 
avondactiviteit of in de tent, joepie! Daarnaast is Budapest ook een supermooie 

stad en ik kijk er keihard naar uit om die samen met de Tiptiens en de leiding te 

bezoeken. Waar ik niet zo naar uitkijk is het vliegtuig, ik heb namelijk nogal 

schrik. Dus bij deze weten jullie het: leidster Sien is niet beschikbaar als we naar 

Budapest vliegen 😉.  

Aan welke groep wil je zeker nog is leiding geven? En waarom? 

Ik heb sta nu 2 jaar bij oudere groepen en kijk er dus naar uit om volgend jaar 

eens aan de Pinkeltjes of de Speelclub leiding te geven. Maar mijn Chirocarrière 

zou ik, zoals zoveel leidsters toch liefst afsluiten met de Aspi’s, maar das nog wel 
efkes hoor.  

En ten slotte, vul aan. “Chiro Nele lede is voor mij….” 

Een heeeeel groot deel van mijn leven. Er kruipt heel wat tijd in de Chiro, maar 

dat is het meer dan waard. Ik kan (en wil) me nog lang geen leven zonder de 

Chiro voorstellen.  

 

 



 

 

 
 



 

 

  
 



 

 

 
 



 

  



 



 

 

 



 

 

 

 

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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