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VOORWOORD	
 

 
Gegroet meisjes, jongens, dames, heren, gegroet Chirofanaten! 
 
Het is eens iets anders, een uitsluitend digitale versie van het WITJEWUK. Dit is volledig te wijten 
aan het coronavirus en de getroffen maatregelen die daarbij kwamen kijken.  
In dit WITJEWUK kunnen jullie alle updates lezen in verband met alle afgelastingen die onze Chiro 
heeft moeten uitvoeren, maar hier worden ook nog belangrijke data vermeld die (tot nu toe) nog 
steeds doorgaan, bijvoorbeeld de pasta-avond, het ribbetjesfestijn en het kamp! 
 
In deze Chiroloze tijden is het belangrijker dan ooit om samenhorig te zijn en dit betekent dus ook 
om met elkaars gezondheid in te zitten.  
Kortom: blijft in uw kot en begin alvast maar af te tellen naar de volgende Chiro-activiteit! 
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CORONAVIRUS		
 
Dit tekstje werd opgesteld met de gegevens/richtlijnen van 17 maart (’s middags). 
Voor de meest recente informatie en maatregelen kan u terecht bij:  
 
 https://www.info-coronavirus.be/nl/  
 https://www.gezondheidenwetenschap.be/  
 https://www.zorg-en-gezondheid.be/    
 
COVID-19, beter gekend als ‘coronavirus’, iedereen heeft er ondertussen al van gehoord of is er op 
de een of andere manier mee in contact gekomen. Het coronavirus begon zich eind 2019 te 
verspreiden, eerst enkel in China maar later ook naar andere landen. 
 
Omdat ook wij van Chiro Pimpernel ons steentje bij willen dragen om deze pandemie een halt toe 
te roepen, willen we nogmaals jullie aandacht vestigen op het belang van het volgen van de door de 
overheid opgelegde maatregelen en richtlijnen. Er is veel fake nieuws die de ronde gaat: “Ik heb van 
interne bronnen vernomen dat…” of “Dit middeltje helpt om het virus tegen te houden”. Dergelijke 
berichten vindt u vaak op facebook en internet of u krijgt deze doorgestuurd. Conform deze 
maatregelen worden al onze activiteiten opgeschort voor onbepaalde duur. Voor meer informatie 
over een herstart wanneer de situatie dit toelaat houd je dus best de website en facebook pagina in 
het oog. 
Het is meer dan normaal om angst te hebben wanneer onbekende dingen onze richting uit komen. 
Maar wanneer iedereen de richtlijnen van de overheid goed opvolgt kunnen we dit virus een halt 
toe roepen en de medische staf van ons land een handje helpen. 
Creëer een persoonlijke bubbel, liefst met zo weinig mogelijk mensen, en kom enkel met hen in 
contact gedurende deze periode. Was uw handen, veel meer dan anders, gedurende 20 seconden 
met water en zeep en probeer nauw contact te vermijden. Indien u denkt ziek of besmet te zijn 
contacteer eerst telefonisch uw huisarts vooraleer fysiek te gaan. Doe niet aan zelfmedicatie en 
vraag uw arts om raad welke medicatie je kan/mag nemen.  
Neem de tijd om nu met uw gezin spelletjes samen te spelen binnen of in de tuin en check zeker de 
facebook pagina ‘DE ONLINE JEUGDBEWEGING (tegen coronaverveling)’. 
 
Afsluiten doen we met de wijze woorden van Maggie De Block: “Blijft allemaal in uw kot”. 
Groetjes en een zwaai van minstens 2m afstand, 
Chiro Pimpernel. 

WEEKENDS	
 
Via deze weg willen we jullie mededelen dat de afdelingsweekends voor pimpel, speelclub en rakwi 
niet zullen doorgaan wegens de maatregelen door het coronavirus. 
Het ketiweekend wordt verplaatst naar 26-27-28 juni. 
Wees gerust, indien uw kind al was ingeschreven voor één van deze weekends, zal de Chiro dit 
gehele bedrag terugbetalen! 
Verdere info en updates omtrent het coronavirus en Chiro activiteiten kun je vinden op onze 
website (chirovleteren.be) en op onze Facebookpagina (Chiro Pimpernel). 
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BEDANKING	BAR	CANARD	
 
Amai, Amai, Amai. 
Als je dacht dat Bar Canard vorig jaar al een zotte fuif was?! Dan heb het verhaal van dit jaar nog 
niet gehoord. Vrijdagmorgen werden wij wakker met onze telefoons roodgloeiend, want onze 
fuiftent stond namelijk onder water… Voor ons was het even alle hens aan dek! Maar niet getreurd, 
dankzij heel wat helpende handen konden we onze tent verplaatsen naar een drogere locatie. Bar 
Canard ging dus niet kopje onder, integendeel!  
Op zaterdag werd al ons harde werk beloond met weer een spetterende editie! Bij deze willen ook 
iedereen bedanken die er samen met ons zo’n succes van gemaakt heeft. Bedankt aan…  

- de meer dan 1000 fantastische feestvierders; 
- de goeie dj’s; 
- de feestelijke fotograaf; 
- de super security; 
- de prima parkeerwachters en overstekers; 
- de sterke tent op- en afbrekers (x2!); 
- de tolerante buren; 
- de cateringverzorgende ouders; 
- al onze gulle sponsors;  
- de leidingsbende en vb’s die zich weer gigantisch 

hebben ingezet!  

 

EEN	DAG	UIT	HET	LEVEN	VAN…		

Heyhey liefste chirovriendjes, An-Sofie hier. Ik zal jullie eens tonen 
wat ik zo allemaal doe op een dag in deze coronatijden. 

08u30: Goeiemorgen iedereen! Nu ik niet naar school moet sta ik 
wat later op natuurlijk. Lekker uitslapen zit er dan ook weer niet in, 
want het is geen vakantie.  

 
 

 
09u00: Mijn ontbijtje, bestaande uit een kom lekkere cornflakes om de 
dag mee te beginnen. Met deze vrolijke kom start mijn dag altijd goed! 
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09u30: Het is tijd om mijn tandjes te poetsen en een douchke te pakken 
om mijn dag fris te beginnen. Mijn pyjama ruil ik in voor verse kleren en ik 
kan er weer tegenaan. 
 
 
 
 
 
 

10u30: Tijd voor schoolwerk! In deze periode mogen we volgens onze 
leerkrachten niet denken dat we vakantie hebben. Dit maken ze ons 
meerdere keren per dag duidelijk door ons taken te sturen, ik heb mijn 
werk hoor! 

 
13u00: Tijd om mijn accordeon nog eens boven te halen. Nu ik niet meer naar 
de muziekschool mag, moet ik nog wat extra oefenen thuis. Maar dit is op zich 
geen probleem want ik moet toch iets doen om mijn 
tijd te vullen. 
 
 
 

15u00: Na al mijn schoolwerk is het tijd voor ontspanning! Dus heb ik 
mijn potten en pannen uitgehaald om pannenkoeken te bakken… 
mmmmmmmmm 

 
 
17u00: Om sportief te blijven ga ik nog wat gaan skeeleren. Iets wat ik normaal 
doe met ‘de rolmopsen’ ( Sayanah en Marthe Devos). Maar nu is het natuurlijk 
niet verantwoord om dit samen te doen, 
dus heb ik mijn toertje alleen gedaan. 
 
 
 

 
19u30: Ondertussen is het al avond en is het tijd voor mijn 
dagelijkse portie Netflix!  

 
 
 
22u00: Na de zoveelste dag in deze lockdown eindig ik mijn dag 
waar ik hem begonnen ben, in mijn warm bedje.  
Slaapwel Chiromaatjes en tot de volgende! 
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PASEN		
 
We kunnen in de verte al de Paasklokken horen luiden! Dit wil zeggen 
dat de paashaas weer in het land is met allerlei lekkers. Ben jij al klaar 
om op zoek te gaan naar eitjes? In de startblokken, klaar en start! 
DE LEIDING WENST JULLIE ALLEMAAL EEN VROLIJK PASEN! 
 
 
 

VERSLAG	ASPIWEEKEND		
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CHIROKAMP		
 
Dag lieve Chirovrienden!  
Het is bijna zover… HET hoogtepunt van een toch wel bewogen Chirojaar komt alsmaar dichter en 
dichter. Hopelijk gaat alles goed met jullie en kijken jullie er ook zo naar uit om op kamp te 
vertrekken net als ons! Check zeker die agenda en kijk of 21-31 juli alvast gemarkeerd staat voor 

een geweldig 10-daags avontuur. Dit jaar trekken we naar Dessel 
in het jeugdverblijf ‘Tijl 4’. Jullie mogen allen een bezoekje van de 
leiding verwachten tussen 1-10 juli, want dan komen we jullie 
massaal inschrijven om een spetterende 10-daagse te beleven. 
De kampbrief met alle info en verdere details zullen we dan ook 
meehebben, de prijs van het kamp bedraagt 102 euro.  
 
Vele groetjes, de Chiroleiding xx 
 
 

RIBBETJESFESTIJN	
 
Liefste ouder(s), leden en sympathisanten 
 
Neem vlug jullie agenda erbij en duid zondag 23 augustus maar aan! Want 
dan kunnen jullie in Westvleteren city opnieuw overheerlijke ribbetjes 
komen smullen! De ideale gelegenheid om wat bij te praten over het 
onvergetelijke kamp dat net voorbij is. 
 
Hopelijk tot dan! 
Chirogroetjes, de leiding 
 

PASTA-AVOND		
 
Traditioneel organiseren de aspi’s een jaarlijkse spaghetti-avond, maar wij dachten: 
dit jaar doen we het eens volledig anders. Met trots stellen we dan ook onze pasta-
avond voor. Deze gaat door op 16 mei 2020 (onder voorbehoud) in het Dorpshuis 
te Westvleteren.  
Er zal keuze zijn uit verschillende pastasauzen: nl. carbonara, bolognese, quattro 
formaggi en ook een vegetarische variant.  
Voor kinderen (-12 jaar) komt dit neer op een prijs van 7 euro en volwassenen 
betalen 10 euro. 
 
Reserveren kan op het nummer 0468 20 81 36 of bij de aspi’s en leiding persoonlijk.  
 
Vele groetjes de aspi’s en hun leiding. 
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WIST	JE	DATJES		
 

§ Vrouwen vaker met hun ogen knipperen? 
§ De meeste vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen? 
§ Dieren ook humor hebben? 
§ Een worm maar liefst 10 harten heeft? 
§ Coca-Cola oorspronkelijk groen was? 
§ De tent van bar canard onder water stond, waardoor we de tent moesten verplaatsen? 
§ De Chiro op tv te zien was? 
§ Onze hoofdleider zo een bekende Vlaming is geworden? 
§ Bar Canard bijna 1100 man lokte? 
§ IJsberen linkspotig zijn? 
§ De leiding jullie heel hard mist? 
§ We al verlangen naar het kamp? 
§ Bruno kaal is? 
§ We onder de leiding een vlog hebben op snapchat? 
§ Jelle De Poortere niet kan parkeren? (zie foto) 
§ Bram Pauwels het spel 10-bal heel letterlijk neemt en 10 ballen 

klaarlegt? 
§ We in Coronatijden online kunnen spelen op de online jeugdbeweging op Facebook? 

 

SPELLETJE	
 

Enkele spelletjes om de verveling in quarantaine tegen te gaan! 
 

1. Kan jij de rebus oplossen?  
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2. Bingo  

 

 
 

3. Vind jij alle woorden?  

 
 

  
 
 
 
 

Leg een chirospel 
uit aan iemand die 
niet in de chiro zit. 
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Data	
26	APRIL		 Chironamiddag	

10	MEI	 Chironamiddag	

16	MEI		 Pasta-avond		

17	MEI		 Chironamiddag	

24	MEI	 Chironamiddag	

28	JUNI		 Daguitstap		

26-28	JUNI	 Ketiweekend	

21-31	JULI	 Chirokamp	

23	AUGUSTUS		 Ribbetjesfestijn	
 
Alle activiteiten tot 19 april zijn al met zekerheid afgelast. We hopen terug van start 
te kunnen gaan op 26 april. We houden jullie op de hoogte wanneer onze activiteiten 
terugherstarten. Houd dus zeker onze Facebookpagina en onze website in de gaten!   
 

 
 
 
 


