
September
VITAMIENTJE

OOK ZO BENIEUWD NAAR WAT
HET NIEUWE CHIROJAAR TE

BIEDEN HEEFT?

NEEM DAN ZEKER EEN KIJKJE



Vitamientje
HET

Wat is dat en welke

informatie kan je hierin

terugvinden? 

Zo goed als elke maand zorgt de
vitamientjesredactie voor een gloednieuw
Vitamientje met de belangrijke gebeurtenissen
van de voorbije periode.  Ook elke groep heeft
een gepersonaliseerd stukje waarin de leidsters
vertellen wat jullie de komende maand(en)
allemaal te wachten staat. Daarnaast vinden we
hierin ook belangrijke data, zotte weetjes,
kleurplaten en nog zo veel meer terug.

We houden jullie niet langer in spanning, 
ga dus maar snel verder kijken.

Tot de volgende keer liefste Nelekes, 

De vitamientjesredactie
Marie R, Tine, Eva en Floor



EEN TERUGBLIK NAAR
Chirojaar

2021 - 2022

Viva la fiësta!
Kermis na de ommegang

Dag van de jeugdbeweging!

Speelclub gaat schaatsen



Kamp
Oudsbergen

2022



LATEN WE VAN DIT JAAR EEN

EVEN GROTE KNALLER MAKEN

MET DEZE jaarplanning
September
25/09: Overgang!! Oktober

09/10: Tweedehandsbeurs
16/10:   Infomoment buitenlands kamp
21/10:   Dag van de jeugdbeweging
29/10:  Viva la fiësta!
30/10:  GEEN CHIRO

November

December
Verschillende planning 
afhankelijk van groep Januari

Verschillende planning 
afhankelijk van groep 
De leiding moet studeren :(

Februari
19/02; GEEN CHIRO
Verschillende planning
afhankelijk van de groep

13/11: De Sint komt!
18/11: Aspifuifje!!

Hier kunnen nog tal van leuke evenementen bijkomen, waarvan we jullie op
de hoogte zullen brengen via maill. Voor de komende maanden zullen jullie
nog even moeten wachten, maar we kunnen wel al verklappen dat ons
overheerlijke eetfestijn terug komt op 29 en 30 april! 
SAVE THE DATE xx



TEKSTJE 

hoofdleiding
Liefste Nelekes, mama’s en papa’s,
Het nieuwe Chirojaar gaat van start! Na 
alweer een geweldig kamp en een toffe 
zomervakantie zijn we er weer helemaal klaar 
voor. En hou jullie vast want… Dit jaar hebben 
we een nieuwe hoofdleidster: Maud en Marie DS zijn alvast
helemaal klaar om samen met het volledige leidingsteam dit jaar in
goede banen te leiden. 

Jammer genoeg hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van
heel wat leidsters: Lauren, Luna, Joke, Charlotte, Ellen, Emma,
Charlotte, Febe, Rein, Fien, Jenthe en Mabelle. Maar er komen nu 6
nieuwe toppers onze leidingsploeg vervoegen. Welkom Sien,
Maaike, Lotte, Floor, Esther en Oode we zijn super blij dat jullie
samen met ons dit jaar leiding worden van de leukste Chiro van dit
land. We zijn dit jaar dan ook met maar liefst 24 leidsters die heel
enthousiast zijn om met jullie aan dit chirojaar te beginnen! 

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
vier tot zes leidsters, met wie jullie intussen waarschijnlijk al kennis
gemaakt hebben. Wij komen elke zondag samen van 14 uur tot 17
uur op het Chirolokaal (Groenstraat 2, Lede). 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 wie de liedjes niet kent: geen nood! Jullie
zullen ze snel genoeg leren. 

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. Dit jaar zijn onze eigen ‘Chiro Nele Lede’-truien en t-shirts
(rood en wit) met ons nieuw logo te verkrijgen. Wie nog een trui of t-
shirt wil bestellen kan een mailtje sturen naar
hoofdleiding@chironelelede.be. 

Als afsluiter van een spetterend Chirojaar volgt er telkens een
tiendaags kamp in de zomer. Dit jaar trekken we naar Hongarije. Dit
jaar kunnen de pinkels niet kiezen om vijf dagen mee te gaan op
kamp, maar zal het ook voor hun een volledig -tiendaags- kamp zijn.
Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze website
www.chironelelede.be. Hier posten we regelmatig kalendertjes per
groep, je kan er foto's vinden van zondagen of kampen en speciale
activiteiten worden hier aangekondigd. Bij andere vragen kan je
natuurlijk steeds bij ons terecht via mail of kan je ons op zondag
aanspreken. 

Veel groetjes en tot zondag! 

Maud en Marie 

Maud: 0471 76 35 33 - Marie: 0477 07 55 03 
hoofdleiding@chironelelede.be



NATUURLIJK IS ER OOK GEENnieuw chirojaar
ZONDER EENnieuw jaarthema



CHIROHIRO
Teken jezelf hier als



Hey pinkels! 

Mijn naam is Yara. Op 2 juli ben ik 20 jaar geworden 
Mijn jongere broer (Kjerno) zit in de KSA in Lede. Ik
studeer lager onderwijs op Odisee in Aalst  . In mijn
vrije tijd speel ik volleybal en geef ik natuurlijk leiding in
de leukste chiro van het land. Dit jaar zal ik aan mijn
derde jaar leiding beginnen. Ik kan al niet meer wachten

Hey lieve Pinkels! 

Mijn naam is Lotte, ik word 17 in oktober! 
Ik heb 2 jongere broers en een zusje die ook in onze Chiro
zit. 
Op school volg ik de richting Latijn-Wetenschappen en
zit nu in mijn zesde jaar. 
Dit is mijn eerste chirojaar als leidster en ik heb heel veel
zin om er samen met jullie iets moois, geks en vooral heel
leuks van te maken! 

Dag liefste pinkels

Ik ben Joëlle en ik word één van jullie nieuwe leidsters!
JOEPIEE! Ik zal jammer genoeg nog niet direct bij jullie
kunnen zijn want ik zit op school in het 'verre' Zweden nu
😊. MAAR na kerstmis ben ik terug en zal ik helemaal
paraat staan om jullie een leuke chirozondag te
bezorgen!  

Dikke kus en knuffel vanuit Zweden! 😘

Hey lieve pinkeltjes 

Mijn naam is Floor en dit is mijn eerste jaar als leidster. Ik
ben in september 18 jaar geworden .
Ik heb twee jongere broers die in de scouts zitten. Op
school studeer ik interieur vormgeving in het eerste jaar

. Ik heb super veel zin om samen met jullie er een zot
jaar van te maken . 



september & oktober

25/09 Overgang op het
terrein van de KSA

02/10 Eerste 
chirozondag!!!

09/10
Chiro

Tweedehandsbeurs
om 17u

16/10
Chiro

Info buitenlands-
kamp om 17u

21/10 Dag van de
jeugdbeweging

23/10 Chiro

29/10
Viva La Fiësta

Om 19u is het -16
fuif (zie Facebook)

30/10 Geen Chiro

Kunnen jullie de leidsters helpen

het chirolokaal te bereiken?







Mijn hobby

Dingen die ik het
liefst doe:

Favoriete eten

Ik ben __
jaar oud

Favoriete boek

Hey Kwikiessss 
Hebben jullie zin in een super, mega, fantastisch chirojaar?

Wij alvast wel! 
Op deze pagina kunnen jullie je alvast eens laten gaan, op

deze manier kunnen wij jullie ook al wat leren kennen! Maar
kijk zeker ook op de volgende pagina's, daar kunnen jullie ons

al wat leren kennen.
Groetjes jullie allerleukste leiding xxx























6 nieuwe leidsters

Om dit chirojaar nog

leuker en zotter te

maken, hebben we...

die we mogen

verwelkomen!

Op de volgende pagina, kan je ze 
alvast wat beter leren kennen

Benieuwd? 



Lotte Moerenhout Leeftijd: 

Studie: 

Hobby:

Woonplaats:

Chirodroom:

Mooiste kwaliteit:Enthousiast

17 jaar
Latijn-Wetenschappen 

 Chiro
Aalst

Buitenlandskamp

Floor HaleydtLeeftijd: 

Studie: 

Hobby:

Woonplaats:

Chirodroom:

Mooiste kwaliteit:

18 jaar
Interieur vormgeving

 Chiro & fitness
Lede

Buitenlandskamp
Zorgzaam

Maaike De Winne Leeftijd: 

Studie: 

Hobby:

Woonplaats:

Chirodroom:

Mooiste kwaliteit:

18 jaar
Sociaal werk

 Chiro & lopen
Schoonaarde

Buitenlandskamp
Empathisch



Esther De Wilde Leeftijd: 

Studie: 

Hobby:

Woonplaats:

Chirodroom:

Mooiste kwaliteit:Behulpzaam

18 jaar
Farmacie 

 Chiro & korfbal
Lede

Buitenlandskamp

Oode SchuddinckLeeftijd: 

Studie: 

Hobby:

Woonplaats:

Chirodroom:

Mooiste kwaliteit:

18 jaar
Leerkracht lager onderwijs

 Chiro
Lede

Elke zondag vol plezier
Goedlachs

Sien Minnaert Leeftijd: 

Studie: 

Hobby:

Woonplaats:

Chirodroom:

Mooiste kwaliteit:

18 jaar
Vroedkunde

 Chiro & waterballet
Lede

Buitenlandskamp
Bezige bij



spijtig genoeg             

ook enkele nelekes met

            geven

stoppen

leiding

Merci voor de vele leuke jaren samen,
we gaan jullie missen!



Tot de volgendeliefste Nelekes
XxX


