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DeRedactie.be 

Beste Nelekes en Vitamientje-lezers, 

Ja ja jaaaa, het is weer zover. Het is weer Chirotijd! En wat hebben wij 

daar allemaal weer ongelofelijk veel zin in, niet?!  

Chirotijd wil natuurlijk ook zeggen : Vitamientjestijd!  

Het Vitamientje is het 3 maandelijkse tijdschrift voor de leden van Chiro 

Nele Lede. Wat kan je zoal terugvinden in dit Vitamientje?  

Het antwoord op die vraag is heel simpel, alles wat je moet weten in 

verband met de Chiro. Zo kom je hier te weten wanneer het wel en 

wanneer het geen Chiro is, welke evenementen er voor de deur de 

staan,enz. Jullie kunnen het Vitamientje ook steeds digitaal raadplegen via 

onze site: chironelelede.be.  

Heb je verder toch nog andere vragen, aarzel dan zeker niet om de leiding 

te contacteren. Alle gegevens van de leiding vind je op de achterflap van 

dit boekje.  

Dan rest ons enkel het volgende te zeggen: wij wensen jullie allemaal nu 

alvast een spetterend-mega-super-leuk Chirojaar toe, waarin jullie 

ongetwijfeld de mooiste herinneringen van jullie leven zullen maken! 

 

18 oktober 2019  

Dag van de jeugdbeweging 

31 oktober 2019  
Viva La Fiësta! 

7 december 2019 

Wine & Dine  

21 februari 2020 

Chiro Nele Lede Quizt 

14 – 15 maart 2020  

Eetfestijn  

11 – 21 juli 2020 

Chirokamp!  

 

Chiro-groetjes, 

De vitamientjesredactie  

Mabelle, Marijke, Fien, Jenthe en Joke  

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


 

 

 

 

WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 

 

Dag liefste Nelekes, mama’s en papa’s 

Na alweer een geweldig kamp en een toffe zomervakantie zijn we er weer klaar 

voor. En hou jullie vast want… Dit jaar hebben we er twee super leuke 

hoofdleidsters bij: Mabelle en Ellen zijn alvast helemaal klaar om samen met Eva 

en het volledige leidingsteam dit jaar in goede banen te leiden.  

Dit wil jammer genoeg ook zeggen dat we afscheid nemen van twee bijzondere 

Nelekes. Oona en Lise Tordeurs stoppen ermee dit jaar, alvast een dikke merci 

voor de leuke jaren en we zullen jullie niet snel vergeten. Maar niet getreurd, 

ook dit jaar komen er weer 4 nieuwe toppers onze leidingsploeg vervoegen. 

Welkom Maud, Lauren, Maren en Joke, we zijn super blij dat jullie samen met 

ons dit jaar leiding worden van de leukste Chiro van dit land.  

Even wat praktische informatie voor nieuwe leden: elk Chiromeisje noemen we 

traditiegetrouw een ‘Neleke’. De Chiromeisjes worden per leeftijd ingedeeld in 

zes groepen: pinkels – speelclub – kwiks tippers – tiptiens en aspi’s. Elk groepje 

heeft een leidingsploeg van drie of vier leidsters, met wie jullie intussen 

waarschijnlijk al kennis gemaakt hebben. Wij komen elke zondag samen van 14 

uur tot 17 uur en dit jaar zal dat een beetje anders verlopen dan normaal. Zoals 

jullie ondertussen wel al zullen weten bouwen wij dit jaar een nieuw lokaal. Dit 

wil zeggen dat wij op zondag dus niet meer in de Groenstraat afspreken maar op 

het speelplein in Wanzele (Watermolenstraat 11). Probeer wel zo vaak mogelijk 

jullie mail in de gaten te houden want het zou wel eens kunnen voorvallen dat 

een groep eens ergens anders afspreekt of een andere dag en dan laten wij dat 

zo snel mogelijk op die manier weten. Mededelingen over speciale activiteiten, 

wanneer het wel of geen Chiro is, en dergelijke meer, kunnen jullie vaak via de 

kalendertjes op de site vinden of dit kan ook via mail gecommuniceerd worden. 

Op feestdagen en in examenperiodes kan het voorvallen dat er meerdere 

zondagen op rij geen activiteit is. We rekenen daarbij op jullie begrip.  

Elke zondag starten en eindigen wij met een lied dat door de volledige groep 

wordt gezongen. Voor Een volgend puntje dat we willen aanhalen, gericht naar 

zowel nieuwe Chiromeiden als reeds vertrouwde Chiroleden is dat we elke 

zondag iedereen in uniform op de Chiro verwachten. Dit wil zeggen Chiroshort/-

rok én Chiro-t-shirt en een donkerblauwe pull, eventueel de Chiropull. Door je 

uniform op zondag aan te trekken ben je herkenbaar als een echt Chiromeisje en 

tonen we iedereen dat we een hechte groep vormen.  

 



 

 

 

 

Het uniform kopen jullie zelf in De Banier in Aalst (Molenstraat 65, 9300 Aalst). 

Nieuwe leden hoeven nog niet meteen een nieuw uniform aan te kopen, zij 

kunnen eerst een aantal keer proeven van de Chiro alvorens een volledige outfit 

aan te schaffen. Ook dit jaar zijn onze eigen ‘Chiro Nele Lede’-truien opnieuw te 

verkrijgen. Wie nog een trui wil bestellen kan een mailtje sturen naar 

hoofdleiding@chironelelede.be 

We sluiten dit fantastische chirojaar opnieuw af met een tiendaags kamp in de 

zomer. En ook dat zal dit jaar een beetje anders dan normaal verlopen. Want we 

gaan op buitenlands kamp naar Boedapest. Onze Chiro organiseert dit één keer 

om de tien jaar. De informatie hierover konden jullie alvast horen op onze 

infoavond en kan je ook nog terugvinden via de infobrief op onze site. 

Ook voor verdere informatie, foto’s enz. kan je terecht op onze site. En voor 

vragen mag je ook altijd mailen naar de leiding van je groep en naar ons 

hoofdleiding@chironelelede.be of je kan ons ook gewoon op zondag aanspreken.  

Veel groetjes en tot zondag!  

Eva, Ellen en Mabelle 

Eva: 0479 37 47 37                                                                                                  

Ellen: 0479 10 26 01                                                                                                                   

Mabelle: 0494 17 40 63                                                      

hoofdleiding@chironelelede.be 
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Pinkels 

Dag allerliefste pinkeltjes 

Het nieuwe Chiro-jaar staat voor de deur en wij zijn er alvast klaar voor!  

Dit jaar zullen we jullie verwennen met leuke activiteiten, lekkere 4-uurtjes, toffe leidsters… 

Jullie zullen ons nog niet zo goed kennen en wij jullie ook nog niet, dus daarom hebben wij een 

vriendenboekje gemaakt voor jullie.  

Marijke  

Ik ben jarig op: 20 oktober 1998 

Mijn lievelingseten is: frietjes met stoofvlees of pizza (ik kan niet kiezen) 

Kleur van ogen: groen-geel-grijs 

Broers/zussen: 1 jongere broer Wouter 

Dit wil ik later worden: Marketing manager  

Ik zit al zoveel jaar in de chiro + aantal jaar leiding: dit wordt mijn 10e jaar in de Chiro + 4e jaar leiding 

Maren 

Ik ben jarig op: 3 juli 2001 

Mijn lievelingseten is: hete bliksem 

Kleur van ogen: blauw 

Broers/zussen: 1 oudere broer Kobe en 1 tweelingzus Maud 

Dit wil ik later worden: bio-ingenieur  

Ik zit al zoveel jaar in de chiro + aantal jaar leiding: 13 jaar in de Chiro + 1e jaar leiding  

Rein 

Ik ben jarig op: 11 juli 2000 

Mijn lievelingseten is: prinsessenboontjes met zoete melksaus en eitjes (oma’s recept)  

Kleur van ogen: blauw-grijs 

Broers/zussen: 1 zus genaamd Kaat, zij is leidster van de Aspi’s 

Dit wil ik later worden: muzikant  

Ik zit al zoveel jaar in de chiro + aantal jaar leiding: dit is mijn 15e jaar in de Chiro + 2e jaar leiding   

 

 



 

 

 

 

 

Pinkels 

Wij zouden jullie ook graag leren kennen, dus we zouden het heel leuk vinden moesten jullie ook 

jullie eigen vriendenboek-pagina invullen en meebrengen naar de eerste chiro-zondag. 

 

Mijn naam is: ……………………………………………………………………………………………………. 

Ik ben jarig op: ………………………………………………………………………………………………….. 

Mijn lievelingsdier is: …………………………………………………………………………………………… 

Kleur van ogen: ………………………………………………………………………………………………… 

Dit wil ik later worden: …………………………………………………………………………………………. 

Lievelingseten: ………………………………………………………………………………………………….. 

Broers/zussen: ………………………………………………………………………………………………….. 

Hobby’s: …………………………………………………………………………………………………………. 

Dit is mijn lievelingsprogramma op tv: ……………………………………………………………………….. 

Dit wil ik graag eens doen met de Chiro: ……………………………………………………………………. 

 

Hieronder kunnen jullie nog een mooie tekening maken voor ons: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot volgende week!!! 

Marijke, Maren en Rein  

         - xxx - 



 

 

 

 

kalendertje 

Pinkels  

Zondag 
29/09/2019 CHIRO  

Zondag 
06/10/2019 CHIRO  

Zondag 

13/10/2019 CHIRO 

Zondag  

20/10/2019 CHIRO 

Zondag  

27/10/2019 CHIRO 

Zondag 

3/11/2019 
GEEN CHIRO  

Donderdag 31/10 was onze Chiro-fuif Viva La Fiësta! 

Zondag 

10/11/2019 
CHIRO 

De Sint komt langs!! 
Zondag  

17/11/2019 CHIRO 

Zondag 

24/11/2019 
CHIRO 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Speelclub 

Hallo lieve speelclubbers! 

Het nieuwe chirojaar is alweer van start gegaan.  

Aangezien we elkaar nog niet zo goed kennen hebben we ons hieronder nog eens snel 

voorgesteld.  

 

 

 

 

  

 Naam: Charlotte Frooninckx 

 Geboortedatum: 01/04/2000 (geen mopje) 

 Broers/zussen: 1 broer: Lukas 

 Studie: architectuur 

 Lievelingseten: ovenschotel 

 Lievelingskleur: geel 

 Lievelingsserie: How I met you mother 

 Dit is ook mijn 14e chirojaar 

 Naam: Jenthe de meester 

 Geboortedatum: 31/01/2000  

 Broers/zussen: 1 broer: Bram 

 Studie: biomedische wetenschappen 

 Lievelingseten: alles waar pasta in zit 

 Lievelingskleur: appelblauwzeegroen 

 Lievelingsserie: Grey’s anatomy & Game of 

thrones 

 Dit is mijn 14e chirojaar 



 

 

 

 

Speelclub 

 

 

 

 

 Naam: Paulien Troch 

 Geboortedatum: 18/01/1999  

 Broers/zussen: Geen 

 Studie: communicatiemanagement 

 Lievelingseten: spaghetti 

 Lievelingskleur: blauw 

 Lievelingsserie: New girl & Sherlock 

 Dit is mijn 15e chirojaar 

 Naam: Emma Vergauwen 

 Geboortedatum: 24/09/1999 

 Broers/zussen: 2 broers: Dries & Bram 

 Studie: verpleegkunde 

 Lievelingseten: balletjes in tomatensaus met 

kroketjes 

 Lievelingskleur: Blauw 

 Lievelingsserie: Grey’s anatomy  

 Dit is net zoals Paulien ook mijn 15e chirojaar 

Wij kijken er alvast naar uit om elkaar beter te 

leren kennen en om er een fantastisch jaar van 

te maken!! Veel groetjeeeeeeees en tot 

zondag! 

xxxxxxxx 



 

 

 

 

kalendertje 

Speelclub  

 

Zondag 
29/09/2019 CHIRO  

Zondag 
06/10/2019 CHIRO  

Zondag 

13/10/2018 CHIRO 

Zondag  

20/10/2018 CHIRO 

Zondag  

27/10/2018 CHIRO 

Zondag 

3/11/2018 GEEN CHIRO (herfstvakantie) 

Zondag 

10/11/2018 
CHIRO 

Hoog bezoek vandaag: de Sint komt langs 
Zondag  

17/11/2018 CHIRO 

Zondag 

24/11/2018 
CHIRO 

 



 

 

 

 
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

 
Trek op 18 oktober allemaal jullie Chiro-uniform aan  naar school! 
 
Na schooltijd zullen de leidsters jullie ook komen afhalen aan de 
schoolpoort voor een vieruurtje in het park met randanimatie zoals 
muziek, goochelende clown, springkastelen, een lekker hotdog met 
de verschillende jeugdbewegingen van Lede. 

 

 

Wanneer? 
18 oktober 2019 15:45 – 18:00 
Waar? 
Park achter Huize Moens 
Kerkevijverstraat 
9340 Lede 



 

 

 

 

Afscheid van een vriend 

Het nieuwe Chirojaar gaat van start en dat wil dus ook meteen 

zeggen dat het vorige erop zit… Over vorig jaar kunnen we 

zeggen dat het een mooi jaar was, maar aan alle mooie liedjes 

komt een einde… En zo nemen we dus ook dit jaar afscheid van 

2 fantastische leidsters, die we nu toch nog even graag in de 

kijker zetten en willen bedanken. Bedankt, het ga jullie goed!  

Oona Van Hauwermeiren  

 Chiro-jaren-teller:  13 jaar 

 

 Waarvan leiding: 5 jaar 

 

 Beste Chiro-moment: Één beste Chiro moment kiezen kan 

ik zeker niet, er is té veel om uit te kiezen! Elk jaar zijn er 

wel een paar hoogtepunten die mij altijd gaan bij blijven: 

dag en nacht van de jeugdbeweging (ik was toch altijd héél 

trots om een volledige dag en nacht in ons mooooie uniform 

rond te lopen), weekendjes met de groepen en leiding, 

eetfestijn, Chirofuif, ... Maar vooral aan mijn kampen als 

Aspi en leiding heb in de mooiste herinneringen over 

gehouden  

 

 Dit ga ik écht missen: wat ik het meeste zal missen is deel 

uitmaken van de beste leidingsploeg van het land! We zijn 

elk jaar al een super hechte groep geweest en dat zal ik het 

meeste missen 

 

 Hier zal je me sowieso nog tegenkomen: Kom naar 

eender welk evenement van Chiro Nele Lede en daar zal je 

me terugvinden!! En ik ga ook wel al eens graag eentje 

drinken met mijn vrienden, dus wie van jullie al op eens op 

café mag gaan: café Wauters en deja-vu is the place to be 

!! 
 

 



 

 

 

 

Lise Tordeurs  

 Chiro-jaren-teller: 11 jaar  

 

 Waarvan leiding: 3 jaar 

 

 Beste Chiro-moment: 1 kiezen is onmogelijk. Elk jaar 

heeft zijn charmes en grappige anekdotes. Veeeeel 

gelachen.  

 

 Dit ga ik écht missen: Persoonlijk vind ik dat we met de 

leiding een heel hechte groep vormen. Niet alleen op 

zondag en op de evenenementen die we organiseren, maar 

ook buiten de chiro als we samen chillen, weggaan en 

overal ambiance maken. Dit ga ik heel erg missen! 

 

 Hier zal je me sowieso nog tegenkomen: Uiteraard op 

de evenementen van de chiro en verder ga ik graag 

gezellig eentje drinken in Wauters of den déjà. In mijn vrije 

tijd loop ik ook graag, dus eigenlijk kan je mij overal 

tegenkomen! 

 



 

 

 

 

MOPPENTROMMEL 

 

Er lag eens een mevrouw en een meneer in bed . 

En plots zei de mevrouw “Ik hoor iets, een inbreker !!” 

De man zei “dat kan niet, inbrekers hoor je niet.” 

Even later zei de mevrouw “ik hoor niks, er is een inbreker.” 

 
 

 

Wat is groen en als je het op eet ga je dood? 

 Een voetbalveld 

 

 

 

Er zit een man op de bus te wachten. 

Zegt de buschauffeur “Hé, ga eens van mijn bus af.” 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

Welkom jaarken 2001 

Waar zij die weggaan, wordt er plaats gemaakt voor de nieuwe 

generatie. En zo verwelkomen wij dit jaar graag deze 5 

sterrekes in ons leidingsteam.  

Welkom, en aangenaam kennis te maken!  

 

 

Maud Parmentier 

 

 

 

Lauren Lievens 

 

 

Met Maud in de leiding hebben we er 

een echte zangeres bij. Ze zit al sinds de 

pinkels in de Chiro en weet dus wat er 

nodig is om een goeie leidster te zijn. 

We zijn heel blij dat ze samen met haar 

zus onze leidingsploeg komt vervoegen. 

 

 

Lauren is een echte danseres. Al wou ze 

wel wat meer tijd vrijmaken tijdens het 

dansen om toch leidster te kunnen 

worden en daar zijn wij haar heel 

dankbaar voor. Verder worden wij blij 

van haar aanstekelijke lach en is zij echt 

een meerwaarde voor onze Chiro. 

 



 

 

 

 

 

Joke Van Pollaert 

 

 

 

Maren Parmentier 

 

 

 

Joke besliste ‘last minute’ om toch 

leiding te worden. Wat een leuke 

verrassing! Ze is een lieve meid en 

hopelijk komt ze met evenveel liefde 

voor de Nelekes leiding geven als voor 

haar liefje Yann. 

 

 

Maren is net als haar zus een trouwe 

chiroganger. Al sinds de pinkels paraat. 

Door hun broer in de KSA kunnen we er 

ook wel van uitgaan dat zij een topleidster 

wordt. Met Maren kan je ook echt goed 

lachen en ze is een zonnetje in huis. 

 



 

 

 

 

 

Kwiks 

Liefste kwikieeeees!!!!! 

We beginnen aan een spetterend, nieuw chirojaar! Eindelijk! Wij hebben er alvast heel hard naar 
uitgekeken. Nu weten jullie wel al dat wij jullie allerleukste leidsters zijn J , maar wie zijn wij en wat 

doen wij? Hier al een klein voorproefje om ons beter te leren kennen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen niet meer wachten om jullie ook te leren kennen!  

Kusjes de kwiksleiding!! 

 

 

Dag lieve kwiks! Ik ben 
Lauren, 1 van jullie drie 
superleuke leidsters dit jaar ;p 
Ik ben 18 jaar en naast Chiro 
en school vul ik mijn tijd met 
dansen. Dit jaar begin ik ook 
met mijn studies voor 
psychologie aan UGent. 
Ik kijk alvast uit naar onze 
eerste zondag, we gaan er 
samen een geweldig chirojaar 
van maken! 

 

Heeey kwikies! Ik ben Maud 
en18 jaar. ik zit al 13 jaar in de 
beste chiro van het land! Ik heb 
meer dan een jaar een relatie 
met Lennert (oeeeeh) J 
daarover later meer! Ik ga 
pedagogische wetenschappen 
studeren aan de UGent, maar 
op zondag sta ik altijd paraat 
om te genieten van de leukste 
en grappigste spelletjes met 
jullie! Ik kijk er naar uit!! Tot 
snel!!   

 

 

 

 

 

Hoi lieve kwiks! Ik ben Joke, 
een 18jarige chiromeid. Dit 
wordt mijn derde chirojaar. 
Vroeger hield ik mijzelf bezig 
met paardrijden en tekenen, 
maar nadat die hobby's 
stopten, besloot ik om mijn 
saaie zondagen te vullen met 
de Chiro! (zeer goede keuze!!) 
Vanaf dit jaar zal ikzelf jullie 
zondag opvullen, joepieeee 
!! XXX 

 

 



 

 

 

 

kalendertje 

Kwiks 

  

• 29/09 : Eerste zondag chiro! 

• 06/10 : Chiro 

• 13/10 : Chiro 

• 20/10 : Chiro 

• 27/10 : Chiro 

• 31/10 : Viva La Fiësta  

• 03/11 : GEEN CHIRO 

• 10/11 : Sint op bezoek                             

• 17/11 : Chiro  

• 24/11 : Chiro 

 

 



 

 

 

 

 

Een dag uit het 

leven van… 

 

 

LEIDSTER MARIJKE 

Hey allemaal, de vakantie zit er op. Hopelijk hebben jullie 

allemaal superveel leuke dingen gedaan! In september 

maakte ik een reis naar Madeira. Ik neem jullie mee naar één 

van de vele toffe dagen op reis. Geniet ervan!  

 

 
8u00 
 
OPSTAAN!  

Met zo een uitzicht kom je 
met veel plezier uit je bed.  

 
Dit zijn de vriendinnen 
waarmee ik op reis ben. OP de 
foto herken je misschien ook 

leidster Kaar, leidster Sophie 
en oud-leidster Jolien!  
We kennen elkaar al vele 
jaren en hebben samen al 
vele leuke reisjes gedaan!  

 

 
 

 

 
9u00 
 
Vandaag maken we een tocht 
doorheen he eiland met de 
jeep!  

Supertof!  

 



 

 

 

 

 

 

13u00 
 
Onderweg komen we veel 
mooie plekjes tegen! Er is ook 
even tijd om te zwemmen in 
de zee!  

  

 

 

17u00  
 
Wat een mooie tocht, tijd om 
nog even te genieten van het 
zwembad!  

 
19u30  

 
Van al dat rondrijden hebben 
we allemaal veel honger 
gekregen. Vanavond eten we 
BBQ. Joepieeee! 
(Axhteraan op de foto zie je 

mij de vleesje bakken. 
Hopelijk branden ze niet aan 
hihi)  
 

 

 

 

22u30  
Nog even genieten van de 

mooie zonsondergang en 
daarna gaan slapen. Want 
morgen wordt het weer een 
superleuke dag!  

 



 

 

 

Tippers 



 

 

 

 

kalendertje 

Tippers  

Zondag 
29/09/2019 CHIRO  

Zondag 
06/10/2019 CHIRO  

Zondag 

13/10/2019 CHIRO 

Zondag  

20/10/2019 CHIRO 

Zaterdag  

26/10/2019 HEKSENTOCHT SMETLEDE 

Donderdag  

31/10/2019 FUIF: VIVA LA FIËSTA 

Zondag 

10/11/2018 
CHIRO 

Hoog bezoek vandaag: de Sint komt langs 
Zondag  

17/11/2018 CHIRO 

Zondag 

24/11/2018 
CHIRO 

 



 

 
 

 

 

Tiptiens  

Jow jow jow Tiptiens!  

Dit jaar zullen wij drie jullie vergezellen bij alles wat met Chiro te 
maken te heeft! We horen jullie al juichen bij het lezen van deze zin  
Zo gaan we sowieso samen op weekend, een tiptienlounge 
organiseren, kerstfeestje vieren, en gewoonweg elke zondag vieren. 
Want geef toe, “zondag, besten dag”!  
Het zou natuurlijk ook tof zijn als jullie ons zo een beetje leren kennen 
heeeee? Awel, lees dan volgende wist je datjes eens over ons.  
(Tip; dit kan nog van pas komen). 

 

 
 

 

 

 Wist je dat mijn naam “Joke Vonck” 
is?  

 Wist je dat ik 1 oudere broer heb?  

 Wist je dat ik deze zomer mijn hart 
ben verloren in Zweden?  

 Wist je dat ik al meer dan 7 jaar een 
relatie heb met een KSA’er?   

 Wist je dat ik thuis 3 katten heb 
rondlopen?  

 Wist je dat ik dit jaar aan mijn 17de 
jaar in de Chiro start? (Kzen nen 

ancien gelijk da ze zeggen )  

  Wist je dat ik een opleiding voor medisch secretaresse ga volgen?  

 Wist je dat dit het eerste jaar is dat ik medeleiding heb van dezelfde 
lengtecategorie?  

 Wist je dat ik regelmatig naar Schotland ga?  

 Wist je dat ik 3 dagen op het jaar een beetje gek word op het Vredeplein 
in Aalst? 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wist je dat mijn naam Sien Mertens is? 

 Wist je dat ik in mijn 2de jaar 
geschiedenis zit (en nog een mini beetje in 

mijn eerste )? 

 Wist je dat als je een banaan naar mijn 
hoofd gooit, ik gillend wegloop? 

 Wist je dat ik 1 jongere broer heb? 

 Wist je dat ik toondoof ben en GEEN 
ritme heb? 

 Wist je dat ik dit jaar voor het eerst op 
kot in Gent ga, spannenddd? 

 Wist je dat het beste dat ge op een pizza 
kunt smijten artichokken zijn? 

 Wist je dat dit mijn 12de jaar in de chiro is (ik ben nooit pinkeltje geweest )? 

 Wist je dat mijn guilty pleasure kei luid meezingen met Unwritten van 
Natasha Beddingfield is (perfecte pauze tijdens de examens)? 

 Wist je dat mijn lievelingsvleesje in de frituur BITTERBALLEN  zijn? 

 Wist je dat ik eigen Mabelle Marie heet? 

 Wist je dat ik 3 zussen en 1 broer heb? 

 Wist je dat ik heel graag eens naar 
Afrika willen gaan om vrijwilligerswerk te 
doen? 

 Wist je dat ik Sociaal Werk studeer? 

 Wist je dat ik een hondje “Basje” heb? 

 Wist je dat ik in het middelbaar in Aalst 
op school heb gezeten? 

 Wist je dat ik enorme fan ben van Jelle 
Cleymans en jullie hiermee zeker punten 

kunnen scoren bij mij?  
  Wist je dat ik eigenlijk al heel veel hobby’s heb gedaan (dansen, hockey, 

paardrijden, tennis, muziekschool, woord, turnen, fitness, enz.), maar Chiro 
toch altijd mijn favoriet is gebleven. 

 Wist je dat ik al aan mijn 15e jaar Chiro zit dit jaar. 

 Wist je dat ik heeeeeeeeeel veel zin heb om met jullie op buitenlands 
kamp te gaan!!!!! 
 
Kusjesssss, Mabelle Sien en Joke.  
See you soon Tiptiens! 

 



 

 

 

 

kalendertje 

Tiptiens  

 

Zondag 
29/09/2019 CHIRO  

Zondag 
06/10/2019 CHIRO  

Zondag 

13/10/2019 CHIRO 

Zondag  

20/10/2019 CHIRO 

Zondag  

27/10/2019 CHIRO 

Donderdag 

31/10/2019 FUIF: VIVA LA FIËSTA 

Zondag 

10/11/2019 
CHIRO 

Hoog bezoek vandaag: de Sint komt langs 
Zondag  

17/11/2019 CHIRO 

Zondag 

24/11/2019 
CHIRO 

 



 

 

 

 

 

Op de sofa 

met…  

 

 

LEIDSTER MAREN 
 

 

Dag maren, dit is je eerste jaar als leiding, kan je 

jezelf kort voorstellen voor de leden die je misschien 
nog niet zo goed kennen? 

 
Jaaa ik ben die ene van de tweeling! Is het nu Maud of 

Maren? De meest gestelde vraag die ik krijg haha!  

Maar het is dus Maren, ik ben 18 en begin dit jaar aan mijn 
studie bio ingenieur in Gent. Naast de chiro speel ik ook 

nog volleybal. 

 
Dit mag dan wel je eerste jaar als leidster zijn, maar het is zeker niet je 

eerste jaar in de chiro. Hoeveel jaar zit je al in de chiro en wat vond je 

zelf de leukste groep om in te zitten?  
 

Ik ben al 13 jaar lid van de tofste chiro van het land!!  Nu start ik aan mijn 14e 

jaar en dan ook mijn eerste jaar leiding, spannend!! De tofste groep? Daar moet 
ik niet lang over twijfelen, de aspi’s steken er toch wel bovenuit!  

 

Bij welke groepen zou je in de toekomst nog eens graag willen staan en 
waarom?  

 

Als het aan mij lag, zou ik graag eens aan alle groepen leiding geven, want ik zie 
mezelf nog lang niet stoppen. Elke groep heeft wel zijn meerwaarde. Ik wil wel 

echt zeker eens leiding geven aan de tiptiens en/of aspi’s, omdat ik dit zelf ook 

mijn leukste jaren vond en stiekem tweedaagse wel zal missen hihi.    
 

Wat is je leukste herinnering aan het voorbije chirokamp?  

 
Ik heb zeer veel leuke herinneringen aan het voorbije chirokamp, maar toch 

blijft tweedaagse wel het hoogtepunt van elk chirokamp. We trekken er dan op 

uit met de 2 oudste groepen om eerst een beetje te chillen aan een meertje en 
daarna nog een leuk feestje te bouwen!  

 

En ten slotte, vul aan: “Chiro Nele Lede is voor mij…”  
 

Mijn tweede thuis en na 13jaar een groot deel van mijn leven geworden. Dit zal 

nog groter worden nu ik leiding ben en mijn weekends nu vol gaan zitten met 

chiro-activiteiten en activiteiten met de leiding. Ik heb er al vast heel veel zin 

in!!   
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