
 

Maart – April - Mei 



 



 

 

 

DeRedactie 

Beste Nelekes en Vitamientjes-lezers, 

Hier zijn we weer met ons nieuw vitamientje hihi yessss. Het is al maart, 

wat gaat de tijd snel pfff.. De leiding hun examens zijn al eventjes achter de 

rug en voor de oudste groepen waren de voorbije maanden enkel online 

activiteiten mogelijk, ook heeeeel leuk MAAR uiteraard niet hetzelfde..  

 

Eindelijk kregen we goed nieuws, elke groep mag in groepjes van 10 

meisjes naar de Chiro komen joepieeee!!!! Wat genieten we daarvan om al 

jullie blije gezichtjes terug te zien!! Het was veeeeel te lang geleden!!!  

 

We hebben al kunnen spelen de eerste sneeuw, brrrr MAAR het zonnetje 

is ook al een paar keer komen piepen! Er staan nog heel wat activiteiten op 

de planning en we kijken er dan ook zo naar uit! 

 

Dit jaar is natuurlijk wat anders dan alle andere jaren! Ook ons eetfestijn 

gaat dit jaar coronaproof door! Neem een kijkje op onze facebookpagina 

van onze chiro en op het evenement van ons eetfestijn!! Bestel nog snel je 

porties CHILI CON CARNE!! Mmmm       De leiding brengt jullie porties 

veilig aan huis!!  

 

 

 

Veel chirogroetjes, 

De vitamientjesredactie, 

Rein, Luna, Joke, Febe en Maren  

 

 



                                                                 

 

 

BOODSCHAP VAN ALGEMEEN NUT 

 

We maken er nog een schitterend jaar 

van met een prachtig kamp als 

afsluiter!  

Veel virtuele knuffels van jullie 

leidsters!!  

xxxxx 



 

 

 

KALENDER

PINKELS  
 
 
 

Zondag 
28/02/2021 CHIRO 

Zondag 

07/03/2021 CHIRO 

Zondag 

14/03/2021 GEEN CHIRO, want het is ons eetfestijn dit weekend! 

Zondag 

21/03/2021 CHIRO 

Zondag 

28/03/2021 CHIRO 

Zondag 
04/04/2021 GEEN CHIRO, want het is Pasen 

Zondag 

11/04/2021 GEEN CHIRO 

Zondag 

18/04/2021 CHIRO 

Zondag 

25/04/2021 
CHIRO 

Zondag 

02/05/2021 
CHIRO 

Zondag  

09/05/2021 
CHIRO 

Zondag  

16/05/2021 
CHIRO 

 



 

 

 

Spelletjes 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

KALENDER

SPEELCLUB  
 

Zondag 
07/03/2021 CHIRO 

13-14/03/2021 EETFESTIJN TAKE-AWAY (GEEN CHIRO) 

21/03/2021 CHIRO 

28/03/2021 CHIRO 

04/04/2021 PASEN (GEEN CHIRO) 

11/04/2021 CHIRO 

18/04/2021 CHIRO 

25/04/2021 CHIRO 

01-02/05/2021 BRUNCH (GEEN CHIRO) 

09/05/2021 CHIRO 

16/04/2021 LAATSTE KEER CHIRO 
 
 

 



 

 

Kleurplaat 

 

 



 

 

 

Spelletjes 

 

Kan jij deze sudoku’s tot een goed einde brengen? 

 

 

 



 

 

 

KALENDER 

TIPPERS 
 

28.02.2021 Chiro 

07.03.2021 Chiro 

13-14.03.2021 Eetfestijn: Take Away editie! 

21.03.2021 Chiro 

28.03.2021 Chiro 

04.04.2021 Chiro 

11.04.2021 Chiro 

18.04.2021 Chiro 

25.04.2021 Chiro 

02.05.2021 Chiro 

09.05.2021 Chiro 
 
 

 



 

 

 

Moppentrommel 

 

 
 

 

Verstoppertje 

Er zitten twee luizen op een kaal hoofd. Zegt de ene luis 

tegen de andere: 'Hier speelden we vroeger altijd 

verstoppertje!' 

Knappe apen 

Een aap komt een café binnen 

en maakt een salto. Zegt de 

barman: 'Waar heb je dat 

geleerd?' Zegt de aap: 'In het 

circus!' Er komt nog een aap 

binnen en die maakt ook een 

salto. Zegt de barman weer: 

'Waar heb je dat geleerd?' Zegt 

de aap: 'In het circus!' Dan komt 

er nog een aap binnen en die 

maakt een driedubbele salto 

met schroef. De barman zegt: 

'Laat me raden, dat heb je zeker 

ook in het circus geleerd?' Zegt 

de aap: 'Nee, ik struikelde over 

de deurmat!' 

 

De sinaasappel 

Wat is oranje maar weet het niet zeker? 

 

 

ANTWOORD 

Een mischienasappeltje. 

Vissen 

Waarom zijn vissen zo slim? 

 

 

ANTWOORD 

Omdat ze in een school zwemmen. Fluiten in de nacht 

Jantje gaat bij oma en opa 

logeren. Jantje zegt: 'Oma, ik 

moet piesen.' Oma zegt: 'Bah 

wat een vies woord, zeg maar 

fluiten.' Even later gaan ze 

slapen. Jantje krijgt een 

nachtmerrie en mag bij oma en 

opa in bed slapen. Jantje zegt: 

'Opa, ik moet fluiten.' Opa zegt: 

'Jantje, je kunt toch niet zomaar 

midden in de nacht fluiten.' 

Jantje zegt: 'Maar ik moet echt!' 

Opa zegt: 'Ach, doe het dan 

maar heel zachtjes in mijn oor.' 

Drie wensen 

Piet, Jan en Leo zijn door een schipbreuk gestrand op een 

onbewoond eiland, ergens midden in de oceaan. Op een 

dag komt er een zeemeermin langsgezwommen. Ze 

spreekt de mannen aan: ‘Hallo mannen, Jullie mogen alle 

drie één wens doen, die ik uit laat komen.’ De mannen 

denken na, waarna Piet als eerste zijn wens doet: ‘Ik wens 

weer terug te zijn bij mijn vrouw in mijn villa.’ Hij heeft nog 

maar net de zin uitgesproken of hij is al weg. Jan weet ook 

al wat hij wil wensen: ‘Ik wens dat ik terug ben op mijn 

boerderij.’ Niet veel later is ook Jan verdwenen. Leo denkt 

nog even na. Uiteindelijk zegt Leo: ‘Weet je, het is hier toch 

wel saai zonder Piet en Jan. Ik wou dat ze terug waren.’ En 

hup, het trio zit weer op het eiland! 



 
 
 
 
 
 

 

Zondag 

07/03/2021 
 

Zaterdag-zondag  

13-14/03/2021 
 

Zondag 

21/03/2021 
 

Zondag 

28/03/2021 
 

zondag 

04/04/2021 
 

Zondag 

11/04/2021 
 
 

Zondag 

18/04/2021 
 

Zondag 

25/04/2021 
 

Zondag 

02/05/2021 
 

Zondag 

09/05/2021 
 

Zondag 

16/05/2021 
 

Zondag 

23/05/2021 

KALENDER 

TIPTIENS 
 

 

CHIRO 
 

GEEN CHIRO 
(Eetfestijn) 

 

CHIRO 
 

 

CHIRO 
 

GEEN CHIRO 
(Pasen) 

 
 

CHIRO 
 
 
 

CHIRO 
 

 

CHIRO 
 

 

CHIRO 
 

 

CHIRO 
 

     CHIRO 
 

 
GEEN CHIRO 

 

(Leiding examens) 



 

 

Op de sofa met… Joëlle! 

 

Hey Joëlle, nu we elkaar al een tijdje niet meer gezien hebben, hoe gaat het met je? 

Hey, alles gaat goed met mij! De examens zijn gedaan en de Chiro is terug begonnen, dus ik ben kei blij. Ik 

heb heel veel goesting om terug elke zondag paraat te staan om leiding te geven. 

Hoe lang sta je nu eigenlijk al in leiding? Bij welke groepen heb je al gestaan en bevalt het je een 

beetje? 

Dit is mijn eerste jaar als leidster en ik vind het geweldig. Ik geef leiding aan de Tippers. Het is echt zalig om 

elke zondag een zot spel te verzinnen en dan die blije gezichtjes van hen te zien. Daar doen we het toch voor 

eh      . 

Welke Chiro groep vond je het leukst om zelf in te zitten?  

Dit is geen moeilijke keuze. Bij de Aspi’s natuurlijk.   

Wat was je leukste Chiro ervaring?  

Mijn leukste ervaring is zeker en vast leefweek in mijn eerste jaar als Aspi. Het was super tof om eens een 

hele week samen te zijn, samen te koken, samen naar school vertrekken… En natuurlijk mogen we de toffe 

activiteiten niet vergeten. Om leefweek te eindigen zijn we samen naar ‘Nacht van de jeugdbeweging’ in 

Aalst gegaan. Super tof om mee te eindigen! 

Daarnaast zijn de Chirokampen toch ook wel een leuke ervaring. In tenten slapen, heel de dag spelletjes 

spelen, chillen en goed eten; daar zeg ik geen neen tegen. 

Waar kijk je het meeste naar uit eens het terug veilig is om samen te komen? 

Iedereen eens goed kunnen vastpakken, gezellig samen zijn zonder mondmasker, uitgaan, op reis gaan, terug 

normaal Chiro geven… kortom ik kijk naar heel veel uit. 

Ten slotte, vul aan: Chiro Nele Lede is voor mij … 

Het beste dat me ooit is overkomen & vrienden voor het leven. 



 

 

 

KALENDER 

ASPI’S 
 
 

Zondag 
07/03/2021 CHIRO :D 

14/03/2021 GEEN CHIRO → EETFESTIJN 

21/03/2021 CHIRO :D 

28/03/2021 CHIRO :D 

04/04/2021 GEEN CHIRO → PASEN 

11/04/2021 CHIRO :D 

18/04/2021 CHIRO :D 

25/04/2021 CHIRO :D 

02/05/2021 GEEN CHIRO → BRUNCH 

09/05/2021 CHIRO :D 

16/05/2021 LAATSTE KEER CHIRO VOOR KAMP 
 

 



Een dag uit het leven van
LEIDSTER CHARLOTTE

08:00

Tijd om op te staan voor de
les! Ik heb slecht geslapen,
maar een frisse douche kan
wonderen doen

08:30
 

We volgen nog altijd les van
uit ons kot jammer genoeg...
Maar ideaal om te
combineren met ontbijten nu
we thuis kunnen blijven

11u30

Tijd voor de postbode, een
van mijn favoriete
momenten van de dag, want
online shoppen behoort tot 1
van mijn verslavingen ;)



12:30

Even wandelen en langs de
winkel passeren, het
zonnetje schijnt!

19:00
 

De beste spaghettisaus uit
Gent: Bocca!! Iedere keer
opnieuw heb ik buikpijn
omdat ik mijn buikje hiervan
rond eet.

21:00

Tijd voor een filmpjeee!
Slaapwel xxx



 

 

 
 

 



 



 

 

 

  

LEIDING 2020 – 2021

 
 

 

 

 

 

 


