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DeRedactie 

Beste Nelekes en Vitamientjes-lezers, 

Long time no see, maar we zijn terug, helemaal klaar voor een nieuw jaar 

vol chiro!! We kunnen niet wachten om jullie blije gezichtjes allemaal terug 

te zien hihi.. 

Ons vorig chirojaar heeft een onverwachte wending gekregen, maaaar 

gelukkig mochten we op kamp en amai wat een kamp was dat!! Helemaal 

anders dan anders, niet hoe we het normaal beleven, maar we mogen 

zeggen dat het meer dan geslaagd was elk in onze bubbel!!  

Ook het vitamientje is terug van weggeweest, maar wat is dat juist? In dit 

krantje vinden jullie alles terug wat jullie moeten weten dat te maken heeft 

met onze chiro. Als jullie verder bladeren, kunnen jullie alvast jullie nieuwe 

leidsters leren kennen.. SPANNEND!! Ook kunnen jullie hier zien wanneer 

het chiro is en welke leuke evenementen de chiro voor jullie gepland heeft 

(zeker niet te missen). 

Het vitamientje kunnen jullie ook steeds raadplegen op de site: 

chironelelede.be 

Heb je verder nog vragen, aarzel zeker niet om de leiding te contacteren. 

Hun contactgegevens kunnen jullie per groep terugvinden op de achterflap 

van dit vitamientje.  

We wensen jullie een fantastisch chirojaar toe, met veel vriendinnen en 

veeel Chiroherinneringen voor het leven!! 

 

Veel chirogroetjes en leesplezier, 

De vitamientjesredactie, 

Rein, Luna, Joke en Maren  

 

 



 

 

WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 
Liefste Nelekes, mama’s en papa’s 

Wat een bewogen jaar hebben we achter de rug. Na een lange Chiroloze periode hebben we ons werkjaar 

gelukkig kunnen afsluiten met een fantastisch kamp. Uiteraard een beetje anders dan normaal maar zelfs in 

bubbels met regels maakt onze Chiro er een leuke 10-daagse van. Eentje om nooit te vergeten zelfs. En nu is 

het zo ver, we kunnen weer van start gaan en daarbij met een extra verrassing….. Want ons nieuwe lokaal is 

eindelijk af en staat klaar om ons op zondag te verwelkomen om weer leuke activiteiten te beleven. 

Jammer genoeg nemen we dit jaar afscheid van onze hoofdleidster Eva. Maar geen paniek want Ellen en 

Mabelle zijn er nog steeds om alles in goede banen te leiden. Samen met Eva was het ook voor Joke, Lise, 

Marijke, Sophie, Kaat en Paulien het laatste jaar. En hele boterham dus, maar we gaan dit leuke team niet 

snel vergeten en ook de opvolging is verzekerd. Dit jaar komen er wel 8 nieuwe leidsters bij in onze 

leidingsploeg. Luna, Eva, Aylin, Marie, Freija, Joëlle, Yara en Marie staan klaar om er samen met de andere 

leidsters een topjaar van de maken. 

 Even wat praktische informatie voor de nieuwe leden: elk chiromeisje noemen we traditiegetrouw een 

‘Neleke’. De Chiromeisjes worden per leeftijd ingedeeld in 6 groepen. Pinkels – Speelclub – Kwiks – Tippers 

– Tiptiens – Aspi’s. Elke groep heeft een leidingsploeg van 3 of 4 leidsters met wie jullie ondertussen 

waarschijnlijk al kennis gemaakt hebben en waarbij jullie terecht kunnen met al jullie vragen. Wij kwamen 

normaal elke zondag samen van 14u tot 17u (tenzij op voorhand anders meegedeeld), maar dat zal dit jaar 

allemaal een beetje anders verlopen. Verder in dit vitamientje lezen jullie alle maatregelen en 

uursveranderingen die wij noodgedwongen moeten nemen door Corona. Wel verwachten wij jullie opnieuw in 

ons lokaal in de Groenstraat 2 in Lede. Probeer ook zoveel mogelijk jullie mail in de gaten te houden, op deze 

manier gaan wij regelmatig naar jullie communiceren. Ook op onze website vinden jullie veel informatie, ga 

gerust een kijkje nemen. 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. 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 

En ook dit jaar sluiten we weer af met een fantastisch 10-daags Chirokamp. Van 11 tot 21 juli vinden jullie 

ons dit jaar in Opglabbeek. Hou jullie agenda’s dus maar alvast vrij. 

Voor verdere informatie, foto’s enz. kan je terecht op onze site. Als je vragen hebt, kan je altijd mailen naar de 

leiding van je groep of naar de hoofdleiding@chironelelede.be. Uiteraard kan je ons op zondag ook altijd 

aanspreken.  

Veel groetjes en tot zondag! 

Ellen en Mabelle 

Ellen: 0479 10 26 01  

Mabelle: 0494 17 40 63  

hoofdleiding@chironelelede.be 
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Opening 

lokaal 
♪♪ Nieuw lokaal voor ons allemaal, dat is echt ge-ni-aal! ♪♪ 
 
Iets meer dan een jaar geleden begon de bouw aan ons nieuwe lokaal. Het is een jaar geweest vol zwoegen en zweten, 

vol geldinzamelacties…Maar eindelijk is het zover, eindelijk komt onze droom uit! Ons lokaal staat er en is klaar om de 

Nelekes te ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen bij deze nogmaals iedereen bedanken die (letterlijk en figuurlijk) zijn steentje heeft bijgedragen aan de bouw 

van ons lokaal. Het resultaat is fantastisch! We kunnen dan ook niet wachten om dit resultaat aan jullie te tonen… 

De leden kunnen het lokaal natuurlijk al bewonderen tijdens de chirozondagen, maar ook de nieuwsgierige ouders 

nodigen we graag uit om eens een kijkje te komen nemen! Dit kan na de eerste chirozondag (04/10) vanaf 17u30.  

 

Iedereen is dus welkom om eens rond te lopen in het nieuwe lokaal, maar we vragen wel om zeker een mondmasker 

te dragen en om de afstand te bewaren tijdens de bezichtiging! Tot dan!        

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 



 

Liefste Pinkels, wij kijken alvast suuuuuperhard uit naar het nieuwe 
Chiro-jaar (zeker nu we een nieuw lokaal hebben)!!! Om elkaar al wat 
beter te leren kennen, kunnen jullie allemaal ons vriendenboekje 
invullen. 

  

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 



 

 

 

KALENDER

PINKELS  
 
 
 

Zondag 
27/09/2020 OVERGANG 

04/10/2020 Chiro :) 

11/10/2020 Chiro :) 

25/10/2020 Chiro :) 

01/11/2020 Geen Chiro  

08/11/2020 Chiro :) Sint en Piet komen langs 

15/11/2020 Chiro :) 

22/11/2020 Chiro :) 

29/11/2020 Chiro :) 

 



 

 

 

Spelletjes  

 
 
 

 



 

 

 

Spelletjes  

 
 
 

 



Het grote
speelclubfeest

Hey liefste speelclub
Willen jullie naar ons feestje komen?

Datum: Elke zondag van 2 tot 5

Goed om te weten:

Lauren, Fien en Mabelle geven een groot
feest samen met de

speelclub om het nieuwe chirojaar te
vieren. En dat feest duurt een heel jaar
door. Elke zondag opnieuw en opnieuw!
Hopelijk kunnen jullie erbij zijn. Warm

jullie dansbenen maar al op en zet jullie
feesthoedje op om er samen met ons

het grootste, leukste feest van het jaar
van te maken.

Tot zondag
Fien, Lauren en Mabelle

Hiernaast stellen we ons alvast
even voor!



Hey Speelclub! 

Ik ben Mabelle

en ik ben 20 jaar

Hallo! 

Mijn naam is

Lauren en ik ben

19 jaar

Dag lieve 

speelclub!

ik ben Fien en 

ik ben 20 jaar



 

 

 

KALENDER

SPEELCLUB  
 

Zondag 
27/09/2020 OVERGANG 

04/10/2020 CHIRO 

11/10/2020 CHIRO 

18/10/2020 CHIRO 

25/10/2020 CHIRO 

01/11/2020 GEEN Chiro 

08/11/2020 CHIRO: De Sint en pieten komen langs! 

15/11/2020 CHIRO 

22/11/2020 CHIRO 

29/11/2020 CHIRO 
 
 

 



 

 

 

Kleurplaat 

 
 
 

 



 

 

 

Moppentrommel 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stijn gaat naar de dokter. Hij zegt: ‘Ik heb een bril nodig.’ ‘Inderdaad, 

want u staat nu in de kaaswinkel!’ 

Jantje vraagt aan de meester: 'Wat is de laatste letter van het alfabet?' ‘De 

'Z', antwoordt de meester. Zegt Jantje: ‘Nee, de laatste letter van "alfabet" 

is de T!' 

Jantje vraagt aan zijn vader: 'Mag ik wat zeggen?' 'Nee', zegt zijn vader. 'Ik 

praat nu met je moeder.' Even later zegt Jantjes vader: 'Nu mag je wel wat 

zeggen.' Jantje: 'Laat maar, je hebt de slak in de sla toch al opgegeten!' 

Een dief komt bij de rechter. De rechter zegt: ‘U krijgt twaalf jaar celstraf. 

Heeft u daar nog iets aan toe te voegen?’ De dief antwoordt: ‘Nee, doe er 

liever maar iets af!’ 

Een varken ziet voor het eerst een stopcontact. Hij zegt vol medelijden: 

'Hebben ze jou nou zomaar in de muur gemetseld?' 

Een olifant en een zebra willen oversteken, maar de zebra blijft staan. De 

olifant vraagt: ‘Waarom sta je stil?’ De zebra zegt: ‘Ik ga niet over mijn 

familie lopen!’ 

Er zit een man aan de bar. Ineens haalt hij een glazen oog uit zijn zak. Hij 

gooit het oog tegen het raam. En daarna nog een keer. ‘Wat doe je?’ 

vraagt de barman verschrikt. ‘Ik kijk of mijn fiets nog buiten staat’, 

antwoordt de man. 

Er waren eens drie mannen. De ene zegt altijd: 'Ja.' De tweede zegt altijd: 

'Met een mes en een vork.' En de derde man zegt alleen maar: 'Oléééé!' 

Dan komt er een politieman aan en hij vraagt: 'Hebben jullie iemand 

vermoord?' 'Ja', zegt de eerste man. Waarop de politie vraagt: 'Hoe dan?' 

'Met een mes en een vork', zegt de tweede man. Dan zegt de politieman: 

'Dan moet ik jullie nu meenemen naar het bureau.' Zegt de derde man: 

'Oléééééé oléééééé oléééééé oléééééé!' 



 

 

KWIKS  

Dag allerliefste kwikieees wij, Marie, Marie, Maud en Yara, zijn jullie nieuwe leiding voor 

dit jaar! Hopelijk hebben jullie een fantastische vakantie achter de rug, maar wees gerust 

het chirojaar wordt nog spectaculairder! We hebben zin in de leuke spelletjes, de gekke 

zondagen, een schitterend weekend, een geweldig kamp… en nog veel meer! Jullie ook? Om 

elkaar wat beter te leren kennen, krijgen jullie wat weetjes mee over ons! Vul zelf je pagina 

aan en neem deze mee op 4 oktober! We kijken er alvast naar uit! Liefs de kwiksleiding! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

KWIKS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

KALENDER 

KWIKS  
 

Zondag 
27/09/2020 OVERGANG 

04/10/2020 
OPENINGSWEEKEND LOKAAL EN EERSTE 

CHIROZONDAG 

11/10/2020 CHIRO 

18/10/2020 CHIRO 

25/10/2020 CHIRO 

01/11/2020 GEEN CHIRO 
Vrijdag (30/10) en zaterdag (31/10) was het Muerte De La Fiësta 

08/11/2020 CHIRO  
De Sint komt langs!!!! 

15/11/2020 CHIRO 

22/11/2020 CHIRO 

29/11/2020 CHIRO  

 
 

 

 

 

 

 



AFSCHEID VAN EEN VRIEND  

Een nieuw chirojaar begint, maar toch werpen we de spotlight nog even terug op de geweldige jaren die 

we als medeleiding en als chirogastje hebben beleefd met deze 7 schatten van Nelekes, want eens een 

Neleke, altijd een Neleke natuurlijk! We interviewden hen om nog eens terug te blikken op de talloze 

herinneringen  

1. Allerleukste herinnering als leidster? 

2. Lekkerste kamp eten? 

3. Wat wordt het grootste gemis: het Chiro zadelhoesje of de Elephant Love Medley? 

4. Leukste jaar als gastje en waarom? 

5. Liefste kamp locatie: Bree en omstreken of toch het West-Vlaamse platteland? 

6. Nu er naast de Bron en de Volkskring opkuisen weer plaats is voor nieuwe passies      , welke 

hobby zouden jullie nu wel eens willen opnemen? 

7. Na al die jaren zoveel liefde in de Chiro gestopt te hebben, willen we jullie nog zo hard bedanken 

voor de mooie jaren samen en diegene die ongetwijfeld nog zullen volgen, hebben jullie nog 

enkele laatste woorden voor ons Vitamientje?  

Eva Raes: 

1. Dat is zo een moeilijke vraag! Er waren er zoveel… De feestjes met de leiding, het 

voorkamp als leidster van de Aspi’s, de leidingsspelletjes op kamp, de kroegentocht 

met de andere jeugdbewegingen… Maar wat zeker altijd een leuke herinnering zal 

blijven is de verrassingsavond georganiseerd door de leiding na kamp voor mij. Dit 

was zo lief van hen en het was ook onze eerste echte activiteit in het nieuwe lokaal, 

wat het dubbel zo bijzonder maakte! Ik heb met veel plezier altijd veel tijd in de Chiro gestopt en 

het is dan wel leuk om te weten dat dit geapprecieerd wordt.  

 

2. Zonder twijfel de balletje in tomatensaus! Dit in combinatie met als 5de maaltijd paella en mijn 

dag kon niet meer stuk (:  

 

 

3. De Elephant Love Medley zingen met een zadelhoesje op ons hoofd! Als ik echt zou moeten 

kiezen, toch het zadelhoesje, dit was toch een beetje de rode draad dor heel wat leuke 

momenten. Op Dag van de Jeugdbeweging bijvoorbeeld konden we gewoon niet anders dan de 

doos met zadelhoesjes van de kast halen, wanneer we deze op ons hoofd hadden kon het echte 

feest pas beginnen. Wanneer jullie ooit zouden nadenken over de uitbreiding van het uniform, 

vind ik zelfs dat het zadelhoesje een vast deel van het uniform zou moeten worden (: 

 

4. Mijn laatste jaar als Aspi, sowieso! We keken er op voorhand een beetje tegen op omdat we niet 

zo een goede band hadden met de jongere Aspi’s, maar dit keerde snel. We werden een hechte 



groep en hadden een super leuk kamp! Butterfly Beats zal nog lang herinnerd worden als 1 van 

de leukste tweedaagses ooit. Van het kamp herinner ik me vooral de super leuke avond spelletjes 

en uiteindelijk zijn deze stiekem ook wel het belangrijkst als Aspi (; 

 

 

5. Geef mij toch maar de Limburg! Na 10 dagen Dentergem hadden we even genoeg van de koeien, 

de wind en het ontbreken van het openbaar vervoer.  

 

6. Ik zou sowieso graag een beetje beginnen sporten en voor de rest ga ik nog eens goed moeten 

nadenken hoe ik mijn tijd zal invullen. Na 5 jaar als leidster zal er plots veel tijd vrijkomen! Al denk 

ik dat we nog veel met oudleiding zullen afspreken en de weekends snel gevuld zullen zijn (: En 

heel misschien zal ik dan dit jaar ook wat meer naar de les gaan (:  

 

 

7. Dikke dankjewel aan Chiro Nele Lede ook <3 Het waren 10 mooie jaren en het heeft geleid tot 

vriendschappen voor het leven. Aan de nieuwe leiding: geniet ervan, want het is zo een leuke 

groep waar jullie in terecht komen, het worden jaren om nooit te vergeten! En om voor de laatste 

keer de hoofdleidster uit te hangen: draag zorg voor het nieuwe lokaal (;  

Marijke Vereecken: 

1. Ik denk dat dit één van de moeilijkste vragen ooit is aangezien ik zoveel 

mooie herinneringen aan de Chiro heb. Ik zal er enkele mooie opsommen: op 

het grote zeil “sleren” in de stortregen, champignons ontwijken tijdens het 

Mario spel vele spelletjes “viking” (inclusief enthousiaste bewegingen 

natuurlijk), de gezellige avonden (en nachten) met de leiding, paintball met 

de aspi’s, knuffels van de pinkels, chillen met de kwiks, winnen met pietjesbak bij de koks, 

losgaan op tweedaagse en zoveel meer  

 

2. Hoe moet je kiezen tussen lekker, lekkerder en lekkerst? Mijn favoriet blijft toch wel kip met 

curry. Simpel, gewoon goed en ideaal om te boefen op kamp! Hier kan Sergio Herman alleszins 

niet aan tippen. 

 

3. Allebei memorabel. Het zadelhoesje blijft hier wel mijn grote favoriet, samen met het sterrekes-

fluohesje en glitter natuurlijk. Zo ziet Nacht van de Jeugdbeweging al van ver dat de tofste Chiro 

van de streek in aantocht is! 

 

4. Dat zal mijn eerste jaar aspi zijn. samen met jaarken 97 beleefden we een legendarisch kamp in 

Kortrijk, met een nog legendarischer festival als tweedaagse. Deze herinneringen zullen mij voor 

altijd bijblijven. Natuurlijk mogen al mijn andere Chiro jaren zeker niet onderdoen. Nooit spijt 

gehad om na mijn twee maanden ervaring bij de scouts over te stappen naar de leuke 

jeugdbeweging van Lede       



5. Ondanks dat onze grote vriend, boer Joan, in West-Vlaanderen woont, kies ik toch duidelijk voor 

de omstreken van Bree. Daar is het openbaar vervoer niet meer prehistorisch en is de wind 

misschien ook wat minder hard haha 

 

6. Bekertjes achter iedereen zijn voeten opkuisen en de mensen buiten jagen met kletterende 

plateaus blijft me voor altijd bij. Ik wil de nieuwe leidingsploeg zo’n mooie herinnering natuurlijk 

niet afpakken. Daarom leg ik dus nu mijn ontslag neer als “opruimer” en solliciteer ik voor de job 

“plakker”. Zo kunnen jullie mij de komende jaren met veel enthousiasme buiten kuisen. 

Natuurlijk is er meer in het leven dan enkel uitgaan, dus daarnaast ga ik ook mijn muzikale en 

sportieve hobby’s proberen opnemen  

 

7. Amuseer u, geniet ervan, chill, want Chiro is nice. 

Peace out! *Mic drop* 

(en aan mijn ex-aspi’s: Mama Marijke will be there for youuuu) 

Joke Vonck: 

1. Nacht van de jeugdbeweging 2015.  

2. Spinozjestoemp!!! En de kippensoep  

3. Hehe, het Chiro zadelhoesje natuurlijk! Een hele eer dat mijn ingeving 

een traditie werd.  

 

4. Mijn laatste jaar als aspi, zonder twijfel! Nog een laatste keer enorm kunnen genieten van het 

"gastje zijn". Mooie avonden beleefd, wauw. 

En daarbovenop nog eens een kampvuur dat ik nooit zal vergeten.  

(In het bijzonder nog eens een dankjewel aan Marijke en Sophie      )  

 

5. Om het even. Zolang het maar met de hele groep samen is!  

 

6.  Ik hoop wat meer tijd vrij te hebben om af en toe toch eens achter mijn naaimachine te kruipen. 

Hoewel ik vermoed dat ik voornamelijk mijn andere hobby extra zal onderhouden: tafelen met 

vrienden in de Leedse cafeetjes.  

 

7. Lieve Pinkels, Speelclub, Kwiks, Tippers, Tiptiens, Aspi's en leidsters 

Geniet!  

Geniet met volle teugen van deze mooie periode in uw leven!  

 

Chiro, dat is herinneringen maken voor altijd.  

Chiro, dat is ervaring opdoen in de tofste leerschool.  

Chiro, dat maakt simpelweg van jullie allemaal nóg schonere mensen.  

 

En wat ik jullie allemaal wil wensen: dat jullie Chiro-carrière zo mooi mag worden als die van mij!  

Een prachtig hoofdstuk van 17 jaar waarop ik kan terugkijken!  



 

D.A.N.K.U. DANKU Chiro Nele Lede  

 

Groetjes en tot ziens,  

Joke. 

Sophie Venneman: 

1. Oei oei, dat is echt een moeilijke! Na vier heel schone leidingsjaren is het 

bijna onmogelijk om één herinnering uit te kiezen. Enkele hoogtepunten die 

mij altijd zullen bij blijven: het leidingsweekendje op het lokaal, afwassen met 

een Aperol in de keuken, beste pré ’s ooit, de sfeer in de leidingstent, wind 

trotseren op onze berg in Dentergem, het laatste kampvuur, alle knuffels van 

de liefste Nelekes en alle vriendschap in de leidingsploeg! 

 

2. Maca-maca-maca-macaroni! (En als vijfde maaltijd, sowieso paella       )  

3. Een combinatie van beide?       Nee, ik denk dan toch het Chiro-zadelhoesje want de 

herinneringen die daar aan verbonden zijn, zijn subliem! Die DVDJ (en NVDJ) ga ik niet snel 

vergeten.  

 

4. De leukste jaren als gastje zijn sowieso de Aspi-jaren waarin alles kan en niets moet, maar zeker 

mijn eerste Aspi-jaar springt er bovenuit. Ons kamp was toen echt geweldig waarbij veel schoon 

herinneringen ontstaan zijn: Marijke met haar gitaar, in slaap gevallen aan het kampvuur, 

avondspelletjes die we bleven spelen tot in de ochtend…  

 

5. #chironeleledeopkamp is pas compleet als we in de Limburg zitten. In Limburg is iedereen heel 

sympathiek en het lijkt er ook altijd warmer. Ideaal voor een zalig chirokamp! 

 

6. Ik denk dat ik even ga genieten van de rust op zondagnamiddag, hoewel die waarschijnlijk ook 

niet zo lang gaat duren want de oudleiding heeft al genoeg plannen voor het komende 

(oud)chirojaar. Zondag is en blijft nu eenmaal chirodag!  Ik heb nu wel echt geen excuus meer om 

mijn rijbewijs nog niet te halen dus wie weet, bestaan mijn zondagen uit rond cruizen in Lede 

City. Ik zal jullie dan waarschuwen       

 

7. Merci aan alle Nelekes voor de 13 schoon jaren. Een leven vol chiro is weleens druk maar 

ongetwijfeld één van de mooiste tijden uit mijn leven! Heel veel plezier op het nieuwe lokaal en 

tot heel snel, want mij ga je altijd wel tegenkomen op de komende chiro-evenementen of in één 

van onze plaatselijke cafeetjes. I love Chiro Nele Lede, I do!  *knuffel knuffel knuffel* 



Lise De Bruyne: 

1. Leidingsweekend in ons oud Chirolokaal.  

2. Kip curry met rijst!! Laten jullie mij weten wanneer het volgend jaar op 

kamp kip curry is?       

3.  

4. het Chiro zadelhoesje! Hoe kan je anders weten of het wel een goed feestje is geweest? 

 

5. De Aspi-jaren! 

 

6. Het prachtige Dentergem en boer Joan hadden wel hun charme vond ik! Jammer van de orkanen 

we hebben moeten doorstaan. 

 

7. Wandelen! En taartjes eten en karaoke en alles waar ik ooit op zondag geen tijd voor had. 

 

8. Ik wens alle Nelekes heel veel plezier toe in het prachtige, nieuwe lokaal en aan mijn liefste ex-

medeleiding: YOU ROCK!! (en tot in den deej xxx) 

Paulien Troch: 

1. Te veel om op te sommen       

2. Spaghetti zonder twijfel!!! 

3. Nooit echt een voorliefde gehad voor de love medley, geef mij maar het 

ultieme en grappigste hoofddeksel. 

 

4. Mijn laatste aspi jaar was het allerleukste en daarvoor een dikke shout-out naar jaarken 99, 2000, 

Liese Van Hauwermeiren en Eva Raes <3 

 

5. Geef mij maar een drukke stad waar veel te doen valt ook al heeft de natuur van het platteland 

ook zijn charme...  

 

6. Net voor de lockdown ben ik beginnen boksen en dat zou ik heel graag terug oppikken. Ook mijn 

rijbewijs halen wordt één van mijn nieuwe hobby’s ;) en misschien eens een studentenjob zodat 

ik de chiro kan blijven sponsoren.  

 

7. Het waren ongetwijfeld 16 onvergetelijke jaren waar ik vriendinnen voor het leven heb ontmoet. 

Love you all big time, dj Polle out xxxxxx 



Kaat Bauwens: 

1. Feestjes met de rest van de leiding in het pinkellokaal! 

2. Mag een top drie ook? Hehehe        

          1) Mmmmacaroni  

          2) Stoemp  

          3) Kip curry  

3.      Hmm moeilijk, want ze zorgen allebei voor een suuuperleuke avond! Maar dan kies ik toch voor de 

zadelhoesjes omdat de zotste feestjes hier altijd mee eindigen              

4.      Aspi’s! Niet alleen voor de leuke activiteiten op kamp en onder het jaar, maar ook omdat je één 

hechte vriendinnengroep wordt.  

5.     Geef mij maar het mooie Limburg!  

6.     Ik zou graag wat sportiever worden ter compensatie van alle taartjes die we op zondag gaan eten 

met de oud-leiding.  

7.    Lieve Nelekes, ik wens jullie zooo veel plezier in het nieuwe lokaal met al jullie vriendinnetjes. Ik ga 

jullie keihard missen   

 



 

 

 

Op de sofa 

met… 

                       Leidster Yara 

 
Dag Yara! Je bent één van de 8 nieuwe leidsters dit jaar, dus kan je eens eventjes kort vertellen wie 

je bent en wat je zoal doet in je vrije tijd? 

Ik heet dus Yara en ik ben 18 jaar oud. Dit jaar begin ik aan mijn studie lager onderwijs.  

Het komende jaar geef ik samen met Maud, Marie Coppens en Marie De Smaele leiding aan de allerliefste kwiks. 

Buiten de Chiro, speel ik ook nog volleybal. 

 

Hoe voelt het om nu een deeltje te zijn van de superleuke leidingsgroep?  

Super leuk! Ik had er lang naar uitgekeken om leiding te worden en nu is het eindelijk zover! Ik heb er alvast heel 

veel zin in!       

 

Je bent nu wel een leidster, maar welke groep vond je het leukst als gastje? Waarom? 

Daar moet ik niet lang over nadenken, de aspi’s natuurlijk! Je hebt wat meer ‘vrijheid’ als aspi, dus je kan 

bijvoorbeeld eens douchen wanneer je het zelf wil, wat langer opblijven, op tweedaagse gaan… Ook buiten de 

chirozondagen en de fantastische kampen waren er heel wat leuke activiteiten die we met de aspi’s deden, 

zoals: samen naar de Nacht Van De Jeugdbeweging gaan, leefweek, halloweentocht… 

 

Aan welke groep zou je heel graag eens leiding geven in de toekomst? 

Als het aan mij lag, zou ik aan alle groepen wel eens leiding willen geven omdat elke groep wel zijn meerwaarde 

heeft. De aspi’s vond ik de leukste groep om in te zitten, dus daar wil ik in de toekomst zeker eens leiding aan 

geven. 

 

Hoe heb jij het kamp ervaren met de extra maatregelen rond corona? 

Het was natuurlijk spijtig dat het kamp anders is moeten verlopen en dat we door corona niet op buitenlands 

kamp konden vertrekken. Doordat we niet in contact mochten komen met de andere bubbels, deden we de 

opening, de kampdans, het slot… apart. Dat was wel wat vreemd.  

Door de geldinzamelacties doorheen het jaar, heeft onze aspileiding wel nog voor super leuke activiteiten kunnen 

zorgen. Het was dus een kamp om nooit te vergeten!  

 

En vul tenslotte nog aan: “Chiro Nele Lede is voor mij…”? 

Na 10 jaar een heel groot deel uit mijn leven, het is een beetje mijn tweede thuis!  

 

 

 

 

 



  

 

 

TIPPERS  

 

EVA SCHOCKAERT 

Hobby’s: Chiro (DUHH), heel veel chillen en netflix kijken, kleding ontwerpen en af 

en toe eens lekker koken 

Guilty pleasure: kaas… ik eet enorm graag kaas… 

Mijn grootste idool: Naast de klassiekers zoals The Beatles en Janis Joplin ben ik ook 

grote fan van One Direction (Harry is mijn favoriet) 

Leukste kampmoment: bij aankomst een mooi kampterrein voor u zien en weten 

dat je je super hard gaat amuseren 10 dagen lang! 

Waar je me altijd kan vinden: Het jeugdhuis! 

Deze serie kijk ik het liefst: Friends! Ondertussen al voor de 5e keer uitgekeken… 

AYLIN BOZATIK 

Hobby’s: enkel en alleen Chiro natuurlijk, maar soms kan ik ook wel eens urenlang op 

tiktok zitten… 

Guilty pleasure: Die blauwe chocoladerepen van M&M’s!! 

Mijn grootste idool: Al sinds mijn jonge jaren allergrootste fan van Laura Omloop! 

Leukste kampmoment: De cadeautjes op het einde zijn altijd een super leuk aandenken 

aan de beste 10 dagen, maar het kampvuur blijft natuurlijk het mooiste kampmoment 

Waar je me altijd kan vinden: mijn lekker warm bedje 

Deze serie kijk ik het liefst: Prison Break!!!!!!!!!!!! 

FREIJA VAN PUYENBROECK 

Hobby’s: Ropeskipping!! Maar natuurlijk ga ik ook super graag naar de Chiro! 

Guilty pleasure: zo van die goeie, lopende moelleux… liefst vers uit de oven! 

Mijn grootste idool: Lewis Capaldi 

Leukste kampmoment: Eigenlijk vind ik het super leuk om gewoon gezellig in de tent 

te zitten tijdens de platte rust, maar het kampvuur blijft elk jaar zeer speciaal 

Waar je me altijd kan vinden: meestal zit ik gewoon te chillen in de zetel, netflix aan 

het kijken 

Deze serie kijk ik het liefst: How I met your mother 

JOËLLE BOUCHEDA 

Hobby’s: Als ik niet op de Chiro ben, ben ik waarschijnlijk zeer druk Netflix aan het 

kijken… 

Guilty pleasure: een goei stikske kaastaart met een goei tas kaffee 

Mijn grootste idool: Al mijn hele leven ben ik mega fan van K3, maar dan de échte 

originele natuurlijk eh, met Karen, Kristel en Kathleen! 

Leukste kampmoment: ik vind de gezellige babbelmomentjes in de tent altijd het 

leukst, maar die cadeautjes op het einde mogen natuurlijk ook niet missen aan een 

onvergetelijk kamp! 

Waar je me altijd kan vinden: in eender welke koffiebar in Gent! 

Deze serie kijk ik het liefst: voor eeuwig en altijd Friends!!! 

 

TIPPERVRIENDENBOEKJE 



 

 

 

KALENDER 

TIPPERS 
 

Zondag 
27/09/2020 OVERGANG 

Zondag 

04/10/2020 EERSTE KEER CHIRO!!! 

Zondag 

11/10/2020 CHIRO 

Zondag 

18/10/2020 CHIRO 

Zondag 

25/10/2020 CHIRO 

Vrijdag & Zaterdag 

30 & 31/10/2020 Muerte de la Fiësta  

Zondag 

08/11/2020 CHIRO 

Zondag 

15/11/2020 CHIRO 

Zondag 

22/11/2020 CHIRO 
 
 

 



 

 

 

Nieuwe 

leiding 
Een nieuw chirojaar betekent ook een lading nieuwe leidsters, joepie! Dit jaar verwelkomen we maar liefst 

8 nieuwe leidsters van het jaar 2002. Dit enthousiaste 8-tal staat te popelen om er een fantastisch 

chirojaar van te maken met jullie! Laten we even kennismaken… 

 

 

 

 
 

 

Aylin  

Naast mijn grote verslaving aan de blauwe 

chocoladerepen van M&M’s en mijn gewoonte om 

ongemakkelijke situaties te veroorzaken, heb ik ook gi-

gan-tisch veel zin om erin te vliegen als leidster bij de 

Nelekes!  

 

 

 

 

 

Joëlle  

Ik zit nog maar 3 jaartjes in de chiro, maar het zijn al 

3 TOP jaren geweest! Feesten met mijn vrienden doe 

ik graag, dus dit jaar gaan we er dan ook één groot 

feest van maken! Ik heb er alleszins heel veel 

goesting in, jullie ook?  

 

Yara 

Voor mij  is het allemaal begonnen in het eerste jaar 

speelclub, dus leiding worden is toch wel de kers op de 

taart van mijn lange chirocarrière! Mijn weekends zijn 

niet alleen gevuld met de geweldige chirozondagen, 

maar ook met mijn andere leuke hobby: volleybal. 

 

Luna 

Dit jaar wordt een jaar vol veranderingen: starten aan 

mijn opleiding Rechten in Gent, een verhuis 

en…leidster worden bij de beste chiro van heel het 

land! Ik kan niet wachten om er met jullie een 

spetterend jaar vol plezier van te maken! 

 

 



 

 

 

Nieuwe 

leiding 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freija 

Op kot gaan, studeren in Gent en daarnaast nu dus 

ook leiding worden. Het is een grote verandering, 

maar ik heb er nu al mega veel zin in! Mijn weekend 

zal alvast goed gevuld zijn, want naast de chiro geef ik 

ook nog rope skipping training. 

 

Marie 

De nieuwe leiding telt niet één, maar twee Maries! Ik 

start dit jaar aan mijn 10de jaar als trots Neleke en ik 

heb er ongelooflijk veel zin in! In mijn vrije tijd vind 

je mij niet alleen terug op de chiro, maar ook op het 

tennisveld of in het zwembad, waar ik les geef aan 

kindjes. 

Marie 

Ik zit vanaf de pinkeltjes in de chiro, dus dat is 

ondertussen al 12 jaar (en daar ben ik uiteraard héél 

trots op!). Ik vind de chiro zo leuk, omdat ik er mij 

altijd kan amuseren met mijn vriendinnen! De 

zondagen zouden zonder de chiro maar saai zijn, 

toch?  

 

Eva 

Dit jaar begin ik aan mijn 13e chirojaar! Er zullen er 

zeker nog enkele jaartjes bij komen als leidster en ik 

heb alleszins al heel veel zin om aan dit nieuwe 

hoofdstuk te beginnen! Als ik niet op de chiro ben, 

kan je me waarschijnlijk aan mijn naaimachine of 

schildersezel vinden. 
 1 

  



f  

 

 

TIPTIENS  

Dag allerliefste tiptiens, 

Tis zoveeeer, het begin van een nieuw chirojaar!!! Wij zijn jullie 
nieuwe leidsters en hebben er zoveeeeel zin in!! We zullen ons 

eventjes kort voorstellen        

 

JENTHE  

Heeey Liefste Tiptiensss 

Ik heb echt ongelofelijk veel zin in het nieuwe chirojaar! 

Dit is mijn derde jaar als chiroleidster. Ik heb al bij de kwiks en de 
speelclub gestaan. 

Ik studeer biomedische wetenschappen, wat wil zeggen dat ik 
later onderzoek zal doen naar ziektes (Misschien word ik wel de 
nieuwe Marc Van Ranst hehehe).  

In mijn vrij tijd lees ik al eens graag een boek (al heb ik 
daar tegenwoordig weinig tijd voor), of kijk ik serietjes op 
netflix.  

Hopelijk hebben jullie evenveel zin in het nieuwe jaar als ik ☺  

Tot zondag in de groenstraat! 

MAREN 

Dag liefste Tiptiens,  

Ik zal mij eens eventjes voorstellen zodat jullie mij al een 

beetje beter leren kennen!!  

Ik ben dus Maren, die ene van de tweeling, ik ben 19 en dit is 

mijn tweede jaar leiding!! Vorig jaar gaf ik leiding aan de pinkels 

en dus nu aan jullie!!  

Naast chiro 

studeer ik in Gent logopedische en audiologische wetenschappen 

en ga ik voor de eerste keer op kot, dus breng zeker eens een 

bezoekje!!        

Je kan mij ook vinden op het volleybalveld, op stap met mijn 

vrienden of bij mijn lief thuis hehe! 

Ik heb zoveeel zin in dit jaar, om jullie allemaal beter te leren 

kennen en er samen een fantastisch jaar van te maken!!  

Tot snel xxxx  

 

 

e

  



 

 

 

TIPTIENS  

JOKE 

Elabaa lieve Tiptiens!! 
 
Na mijn eerste leidingsjaar bij de Kwiks, kom ik nu een jaartje 
met jullie chillen hehe, ik heb er zin in! Naast de chiro, houd ik mij 
thuis graag bezig met al onze huisdieren, we hebben honden, 
katten, kippen, eenden, duiven, een pony etc..  
 
't Is hier eigenlijk bijna een hele kinderboerderij ;) 
 
 Ik kijk ook wel eens een filmpje op netflix, als ik niet boven mijn 
boeken moet hangen tenminste. Ik studeer Farmaceutische 
Wetenschappen aan de UGent, dus als alles goed gaat, werk ik 
later in een apotheek ;)  
 
Tellen jullie ook al af naar onze gezellige chirozondagen samen?  
 
Alvast tot dan X 

 

Voila nu kennen jullie ons al een beetje, we kunnen niet wachten om 
er een geweldig jaar van te maken met jullie!!! Hebben jullie er ook 
zoveel zin in? 

Veel chirogroetjes en tot op zondag, 

Jenthe, Maren en Joke  

xxxxx 

 
 

 

 



  

 

 

KALENDER 

TIPTIENS  
 

Zondag 
27/09/2020 OVERGANG 

Zondag 
04/10/2020 CHIRO 

Zondag 

11/10/2020 CHIRO 

Zondag 

18/10/2020 CHIRO 

Vrijdag – zondag 

23-25/10/2020 Tiptienweekend 

Vrijdag en zaterdag 

30-31/10/2020 
 

Viva La Fiësta → geen CHIRO op zondag 

Zondag 

8/11/2020 Sint-Maarten komt  

Zondag 

15/11/2020 CHIRO 

Zondag 

22/11/2020 CHIRO 

 

 
 

 



 

 

Een dag in 

het leven 

van…. 

 Leidster Joke 

 

10.00: Opstaaaaan! Het is nog vakantie dus ik kan lekker lang uitslapen hihi.. Nu mijn bedje 

opmaken, maar mijn hondje is precies nog een beetje moe... 

 

 

 

 

 

Eens ik uit mijn bedje ben, ga ik graag eens langs bij alle beestjes! Zowel binnen als buiten.🐾 

 

 

  

 
 
 



  

   

12.00: Middageten. Vandaag eet ik een lekker pasta, hmmmm!

 => Lekker gezond       

 

In de namiddag ga ik samen met mijn mama boodschappen doen.     

 

 

 

 

 

’s Avonds komen mijn neefje en nichtje frietjes eten, dat is hier traditie op vrijdag.              

 

21.00: Nu is het tijd om enkele uurtjes op Netflix rond te zappen, kijken naar een filmpje, of mijn 

nieuwe favoriete serie, gossip girl!! Daarna ga ik slapen, lekker onder de wol kruipen           

Slaaaapweeeel              



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



  

 

 
 

 

 



 



 

 

 

  

LEIDING 2020 – 2021

 
 

 

 

 

 

 



 

 

PINKELLEID

ING 

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

SPEELCLUBLEIDING  
 

   
O
o
k
 
t
Ook te bereiken op volgend e-mailadres: speelclub@chironelelede.be 

KWIKSLEIDING 

 

          
O
o
k
 
t
e
 
Ook te bereiken op volgend e-mailadres: kwiks@chironelelede.be 

TIPPERLEIDING 
 

       
O
o
k
 
t
e
 
Ook te bereiken op volgend e-mailadres: tippers@chironelelede.be 

TIPTIENLEIDING 

 

      
O
o
k
 
t
Ook te bereiken op volgend e-mailadres: tiptiens@chironelelede.be 

ASPILEIDING 
 

            

Febe Coppens Vijverstraat 65 
9340 Lede 

fee@live.be  0487/35.49.20 

Luna Declerck Hoogstraat 60 
9420 Erondegem 

Luna.dc@hotmail.be  0498/83 44 44 

Sien Mertens   Dorenweg 20 
     9340 Lede 

sien.mertens1@hotmail.com 
 

0491/89.56.10 

Lauren Lievens   Leedsesteenweg 16 
  9420 Erpe 

  laurenlievens@hotmail.com 
 
 

 
 

0471/07.77.65 

Fien De Prez Heiplasstraat 62 
9340 Lede 

  fien.deprez@outlook.com 0472/18.34.99 

Mabelle Roggeman  Guido Gezellestraat 10  
9340 Lede 

mabelle.roggeman@live.be 0494/17.40.63 

Maud Parmentier   Rammelstraat 12 
  9340 Lede 

  maud.parmentier@hotmail.com  0471/76.35.33 

Marie Coppens    Kloosterstraat 102 
  9340 Lede 

 

  Marie-coppens@hotmail.com  0489/11 71 36 

Marie De Smaele   Poortseweg 7 
  9340 Lede 

 Marie.desmaele@hotmail.com  0477/07 55 03 

Yara D’hoker   Hoogveld 18 
  9340 Lede 

 Yara.dhoker02@gmail.com  0471/52 23 62 

Eva schockaert Blomstraat 4 

9340 Lede  

 Eva.schockaert@gmail.com  0489/56 80 33 

Joëlle Boucheda Dendermondsesteenweg 82 
9260 Wichelen 
 
  

j.boucheda@gmail.com  0473/75 83 02 

Aylin Bozatik Kasteelstraat 36 
9340 Lede  

aylinbozatik@hotmail.com  0483/13 80 96 

Freija Van 
Puyenbroeck 

Stokveld 18 

9340 Lede 

freijaVP@gmail.com  0468/16 41 66 

Jenthe De Meester Spoorstraat 57 
9340 Lede 

jenthe.demeester@telenet.be  0471/41.05.95 

Maren Parmentier Rammelstraat 12 
9340 Lede 

maren.parmentier@outlook.be  0471/76 41 92 

Joke  Van Pollaert    Eikelstraat 12  
9340 Lede 

  joke.vp51@gmail.com  0496/31.54.84 

Emma Vergauwen Stokveld 29 
9340 Lede 

 Emma.vergauwen111@gmail.com 
   

0479/88.63.40 

Charlotte Frooninckx  Kasteelstraat 58 
9340 Lede 

frooninckxcharlotte@gmail.com  0494/73.67.11 

Rein  Bauwens Brugstraat 27 
9260 Wichelen 

rein.bauwens@gmail.com  0491/23.61.10 

Ellen Mertens Wichelsesteenweg 120  
9340 Lede 

mertensellen99@gmail.com  0479/10.26.01 

   Ook te bereiken op volgend e-

mailadres: aspis@chironelelede.be  
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