
1 
 

Voorwoord 
 
Welkom 
Ja hier ben je welgekomen 
Hier kan en mag je dromen 
Kijk naar boven tussen de bomen 
En laat het chirogevoel over je heen komen 
 
Laat je gaan, leef je uit 
Ga in het spel steeds voor de volle buit 
Maar luister altijd naar het fluitgeluid 
Ook al is het vaak te luid 
 
En lijk je soms te zijn gestrand 
Dan reiken wij jou de hand 
En brengen we je verder naar een nieuw afdelingsland 
Ook daar wordt het vast weer plezant 
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CORONA EN CHIRONAMIDDAGEN   
 
 
Het is weer zover, het nieuwe Chirojaar komt eraan! Na een lange (verplichte) break, 
vorig jaar, mogen we terug activiteiten organiseren met maximaal 50 personen per 
groep. De ideale manier dus om nog eens lekker te ravotten. Dit jaar gaat onze startdag 
door op zondag 20 september 2020. 
 
Doordat we met een grote groep zijn, zullen we ons opsplitsen om zo de drukte wat te 
vermijden. Voor de STARTDAG ziet het er als volgt uit:  
Waar? op de parking achteraan bij de kerk in Westvleteren  
Wanneer? 20 september 2020  
9u-12: Rakwi (5de en 6de leerjaar) – Tito (1ste en 2de middelbaar) – Keti (3de en 4de middelbaar) 
14u-17u: Pimpel (1ste en 2de leerjaar) – Speelclub (3de en 4de leerjaar) – Aspi (5de middelbaar)  

Op de startdag zullen jullie kennis kunnen maken met jullie leiding en 
leeftijdsgenootjes. Aan de ouders vragen we om niet uit te stappen als je je kind brengt. 
Hoe we dit praktisch zullen regelen, zullen we nog meedelen via de website en 
facebook, hou deze dus in de gaten. Ook na de startdag kan je je kind nog inschrijven.  
De inschrijvingen zullen dit jaar telefonisch gebeuren. Je kunt dus in de loop van begin 
september nog een telefoontje van ons verwachten. Eventuele vragen kun je dan ook 
stellen.  
Let op: inschrijven kan tot en met de 2e Chironamiddag (27 september).  
 
In het midden van dit boekje vind je ook de data van de volgende Chironamiddagen. 
Bij de eerste 4 data die op de lijst staan zullen we de activiteiten laten doorgaan in 2 
groepen (in de voormiddag en de namiddag). Kijk dus goed in onderstaande tabel 
wanneer er Chiro is voor jullie spruit(en).  
 

DATA 
VOORMIDDAG: 9u – 12u 

 NAMIDDAG: 14u – 17u 

20/09 Rakwi – Tito – Keti Pimpel – Speelclub – Aspi 

27/09 Pimpel – Speelclub – Aspi Rakwi – Tito – Keti 

11/10 Rakwi – Tito – Keti Pimpel – Speelclub – Aspi 

25/10 Pimpel – Speelclub – Aspi Rakwi – Tito – Keti 

8/11 Allen samen van 14u-17u (onder voorbehoud) 
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Jullie zullen natuurlijk ook benieuwd zijn wie jullie leiding dit jaar wordt. Omdat het 
praktisch niet haalbaar is om de leidingsvoorstelling de dag zelf te doen, zullen we dit 
online bekendmaken. Op zaterdag 19/09 om 18u komt de leidingsverdeling op onze 
website en onze Facebookpagina.  
 
Indien je vragen hebt, kan je bellen naar onze hoofdleider Jarne (0473 / 23 50 77).  
We staan alvast te popelen om eraan te beginnen! Jullie ook?  
Tot dan!  
 

WEBSITE en sociale media  
Benieuwd naar wat je spruit gaat doen op de volgende Chironamiddag? Foto’s bekijken 
van je ravottende kids? Op zoek naar contactgegevens? Chiro Pimpernel is via drie 
manieren online bereikbaar, ontdek hier hoe!    
 

Op onze Facebookpagina kun je de laatste nieuwtjes terugvinden, er 
worden ook regelmatig foto’s gepost van Chironamiddagen, weekends, 
kamp,… Link: https://www.facebook.com/chiropimpernelvleteren/ 

 
Sinds kort kun je ons ook terugvinden op Instagram! Hoe kun je ons 
terugvinden? Simpel! Zoek Chiro Pimpernel op Instagram en klik op 
volgen. Nu kun je al onze foto’s bewonderen!  
Link: https://www.instagram.com/chiropimpernel/  

 
Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, hebben we ook nog onze website. Hier kun 
je ook heel wat zaken terugvinden zoals de digitale versie van het Wit je wuk, de 
trimesterplanning, contactgegevens van onze hoofdleiding, inschrijvingen voor de 
weekends en nog zoveel meer!  
Link: https://www.chirovleteren.be/  
  
Je kunt je via de website ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dit is een e-mail die je 
regelmatig ontvangt waarin er reclame wordt gemaakt voor onze activiteiten of met 
enkele toffe foto’s. 
 
Naast onze bereikbaarheid online, kun je ons natuurlijk ook aanspreken op een 
Chironamiddag indien je nog met vragen of problemen zit!  
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VERSLAG KAMP  
 
PIMPEL 
Hé, jij! Ja jij! Kom erbij in onze bubbel en 
mijmer mee met mij. Want hocus pocus, 
pief, poef, paf, wat was dat Chirokamp bij 
de Pimpels maf. Sjakie was onze beste 
vriend en wij waren iedere dag 
goedgezind. Dessel was voor 10 dagen 
onze thuis, niets was te gek in dat grote 
huis.  
He! Jij, kom nog eens wat dichterbij, herinneren jullie jullie nog die pratende koeien in 
de wei? Willy Wonka betoverde ons met z’n chocoladefabriek en dat was uitermate 
straf, net zoals sommige zuurtjes die hij ons gaf.  
Fantasie was onze troef; op dierenjacht… pas op daar is de… woef woef!  
Trektocht en een reis door Pimpelland, wel dat zorgde voor onze intense, sterke band. 

En oh dan was er ook nog die heerlijke chocolade 
fondue en het dagelijkse top-menu! 
Hé, jij! Wat mis ik die 10 mooie dagen en die 23 
fantastische Pimpels die, ja, soms ook wel eens konden 
zagen. Hocus pocus pief poef paf, Pimpel zijn das 
eigenlijk echt wel maf!  
 

SPEEPCLUB 
Dag lieve Chirovrienden! 
Ook de Speelclubbers waren talrijk aanwezig om met de enthousiaste leiding de 
chocoladefabriek van Willy Wonka eens te bezoeken. Al enkele weken op voorhand 
deed de leiding hun uiterste best om een leuk programma in elkaar te steken. Die 
planning zat uiteindelijk ook boordevol, hier geven we jullie meer info over wat we 
allemaal deden op dit te gék kamp. Zo moesten de kinderen onder meer op zoek gaan 
naar het verloren gebit en een 
moordenaar tijdens een spelletje Cluedo. 
We wilden de kinderen verrassen met de 
cast van F.C. De Kampioenen, maar die 
konden helaas niet komen. Dus vonden de 
kinderen er niets beters op dan het heft in 
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eigen handen te nemen en zichzelf te transformeren in onder andere Marcske, Pol, 
Carmen en Pascale. Daarnaast waanden de kinderen zich ook in de wereld van het 
bakken en fabriceerden ze overheerlijke cupcakes. Daarnaast wandelden de kinderen 
zonder, of misschien toch een heel klein beetje, zagen 16km op trektocht. De 
speelclubbers durfden het ook aan om een heuse opleiding tot Oempa Loempa te 
volgen. Hierbij werden ze onder andere bekogeld met verf, slagroom en eieren. Na 
enkele dagen ravotten, is het ook tijd om even wat rust te nemen. Hiervoor hadden 
we de perfecte activiteit, namelijk een namiddagje aan het strand. Hiervoor maakten 
we gebruik van de Kempense zandvlaktes. Op een geweldig kamp kunnen de klassieke, 
hevige pleinspelen natuurlijk niet ontbreken, deze hielden we als afsluit van het kamp. 

Zo veel leuks in tien dagen is bijna niet te 
geloven, maar toch deden we dit allemaal 
tijdens dit top bivak. Een alweer fantastische 
kampeditie is natuurlijk niet mogelijk zonder 
geweldige kids, dus daarom willen wij met de 
leiding jullie allemaal nog eens extra 
bedanken en hopelijk zien we jullie volgend 
jaar terug! Groetjes van de leiding xoxo 

 
RAKWI  
Hallo allemaal! 
Maxime hier in naam van de Rakwi met een kort verslagje van ons super kamp. Na het 
ellenlang verlagen naar een top moment in tijden als deze was het eindelijk zo ver. 21 
juli mochten wij vertrekken richting Dessel. Een lange trein- en busrit later kwamen we 
aan op onze kampplek. Zoals gewoonlijk werd alles ingericht, ons bedje opgemaakt en 
werden er afspraken gemaakt om alles vlot te laten verlopen. We vlogen er na onze 
eerste nacht meteen in met hevige pleinspelen, en om het nog wat lastiger te maken 
deden we het in een gigantische zandvlakte! Na een groot namiddagspel en een 
avondactiviteit gingen we opnieuw volmaakt naar ons bed. De dag erop stond precies 
in het thema van 
water. De Pipiquiz 
vulde onze blazen 
goed en in de 
namiddag mochten 
we dan nog eens 
waterspelletjes 
spelen. 
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24 juli vertrokken we op trektocht. We begonnen met een wandeling door het bos en 
natuurgebied om later langs het kanaal en het Zilvermeer te wandelen. Het was een 
mooie maar vooral lastige wandeling, gezien mijn kleine miscalculatie ons op een totaal 
aantal kilometers van 24 bracht! Ik denk voor velen een record die men ons ook niet 
snel zal nadoen. Een beetje afzien kan en mag natuurlijk wel op kamp. Gelukkig konden 
we in de avond uitrusten door postkaartjes naar het thuisfront te sturen.  
Groepsdag zoals andere jaren was er dit jaar niet maar dit werd goed opgelost 
waardoor we ‘samen’ maar toch apart konden spelen en zodoende ging deze dag de 
geschiedenis in als Bubbeldag. ’s Avonds mochten we ons langs de beste kant laten 
tonen met Rakwi Got Talent op ledenavond. 
Natuurlijk speelden we ook veel klassieke spelletjes waar we elk jaar ook wel weer naar 
uitkijken. Zo zochten we een schat, hielden we een laddercompetitie en nog vele meer. 
Ook paracommando was dit jaar weer een topper waarbij de leden goed gedrild 
werden met in de namiddag het vuilere werk met verf en eieren. 
We namen ook de tijd om een, ditmaal kortere, wandeltocht te doen in de vorm van 
fotozoektocht. Bezinning was dit jaar een goed moment om eens te reflecteren over 
de Chirowerking en het kamp, waar we zeker ook eens deugd van hadden! 
 
We sloten het kamp af met een magnifiek kampvuur van metershoog waar iedereen, 
ja ook de leiding, wel emotioneel van werd. Na 10 dagen samen genieten mag dat wel 
eens. Ook had de leiding weer een mooie bontering voorzien zodat we nog een laatste 
maal goed konden lachen om zo huiswaarts te keren met een moe, maar super goed 
gevoel! 
Rakwi out xxx 
 
TITO 
De Tito’s waren op kamp een superfluomegasjiekknalfelrode bubbel! Ze zouden ook 
geen Tito’s zijn als ze geen zotte dingen zouden doen. Zo hebben we op kamp gezocht 
naar onze mannelijke & vrouwelijke mol, zijn we op 
zoek geweest naar onze boer/boerin, hebben de 
perfecte outfit uit de kast gehaald om het sixties to 
nillies spel te spelen gevolgd met een coronaparty, 
gesnurkt eeeuh geslapen in tenten, YouTubers op 
ledenavond geacteerd, 16 km gewandeld en 
tenslotte traantjes gelaten tijdens het kampvuur 
(jaa wij zijn ook blèiters, diep triest!!).  
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Het was fijn om te zien als 
leiding hoe goed iedereen 
met elkaar overeenkwam.  
Dikke mercie aan de tito’s om 
er met ons een superkamp 
van te maken! Ook dankjewel 
aan Tiede om ons de eerste 4 
dagen te helpen!   

 
KETI 
De Keti’s moesten gesplitst in twee groepen vertrekken op kamp dit jaar. Dit doordat 
een niet nader benoemde treinmaatschappij ons een week voordien eens goed bij ons 
pietje had genomen en besloten had dat de hele Corona-pandemie op zich geen groot 
genoeg probleem was. Gelukkig had deze zoveelste frats van de nm… euhm, niet nader 
te benoemen treinmaatschappij, geen impact op de groepssfeer en samenhang bij de 
Keti’s en zij begonnen de volgende dag aan misschien dé uitdaging van dit afgelopen 
kamp: zelf iets op poten zetten voor de ledenavond. Gelukkig had dit avontuur, in 
tegenstelling tot de sprookjes die zij in een marginaal jasje staken, wel een happy end.  
Omdat wij dit jaar eens niet konden gaan naar een zwembad met glijbanen kozen we 
ervoor om tijdens de tweedaagse wandeltocht een dag te spenderen aan het wandelen 
en het verblijven naar en bij het befaamde Zilvermeer. Toch tenminste één meer dat 
we hebben kunnen bezoeken dit kamp hé Wout! Ergens anders overnachten dan de 
kampplek mocht niet, dus 
hielden we maar een BBQ op de 
weide waar ook onze slaaptent 
stond. Dit kamp vormden de 
Keti’s samen met de Aspi’s de 
befaamde ‘KEAS’-bubbel, met 
ander woorden: de meest 
volwassen groep leden dit 
kamp, en wat is er beter om dat 
wat op de proef te stellen dan 
hevige pleinspelen waarbij alle 
leden een fysieke beperking 
kregen?  
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Het samenspelen tijdens deze pleinspelen liet blijkbaar zeer diepe wonden na bij de 
Aspi’s, want enkele dagen later ontvoerden zij als de bastaardzonen en -dochters van 
Willy Wonka de Ketileiding. En net zoals de leden eens konden ervaren hoe het er aan 
toe zou gaan zonder leiding, gold hetzelfde voor de leiding die eens proefde van wat 
tijd zonder hen. De leiding had die smaak goed te pakken en ’s avonds lieten ze de 
Keti’s op fototocht gaan.  
Tijdens de paracommando de volgende dag werd duidelijk dat de Keti’s nog een 
appeltje te schillen, of een worteltje te spuwen, hadden met de Aspi’s. De strijdbijl 
werd die avond nog begraven met een gezamenlijke relaxatieavond enerzijds en een 
potje voetbal anderzijds. Maar de echte finale moest nog komen … 
Het kampvuur maakte namelijk eindelijk terug zijn intrede! Het ware pronkstuk van dit 
kamp werd al van ’s morgens voorbereid en het resultaat vulde alle hoge 
verwachtingen in. De kers op de taart was toch de lucifer piramide van de Aspi’s. Je 
zou denken waar rook is, is vuur, maar die piramide bleek de uitzondering op de regel 
te zijn. Het kampvuur deed gelukkig meer dan een schoorsteen imiteren en de 
vlammen bereikten afgemeten de opgelegde maximale hoogte van drie meter, toch? 
De warmte kwam die avond aanvullend ook door de vele (groeps-)knuffels en met de 
waterval aan traantjes werd het vuur dan terug geblust. 
Bedankt aan Keti’s voor afgelopen jaar en het kamp! 
Veel liefde vanwege Jolien, Jelle en Wout  
 
ASPI: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=7zGn3APEGog&feature=em
b_title  (link om mee te zingen)  
Ploeg door het kamp 
Na het fietsen wat kramp  
Aspi zijn zeven op zeven (plus drie) 
 
Doorploeg de streek 
Pas op voor de zonnesteek 
Aspi zijn dat is pas leven 
 
We lachen, we brullen we zingen en gieren 
Kamp dat is kamp en dat dient om te plezieren 
We zijn aspiranten  
Soms triestige planten 
Maar prettig gestoord en bekaf, bekaf 
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Ploeg door het kamp 
In de tent vaak wat stank 
Aspi zijn zeven op zeven (plus drie) 
 
Doorploeg de streek 
Niet meer zo bleek 
Aspi zijn dat is pas leven 
 
We zijn heel bijzonder, vooral Robbe zijn haar 
Maar als het ros uitslaat dan pakt hij de schaar 
We leren noteren en evalueren 
Want leiding worden dat is pas straf, straf 
 
Ploeg door het kamp 
Het spel soms een ramp 
Aspi zijn zeven op zeven (plus drie) 
 
Doorploeg de streek 
Dit lied houdt geen steek 
Aspi zijn dat is pas leven 
 
Dankuwelkomaangenaam x 
 
KOOKPLOEG: EEN BIJZONDER KOOKKAMP! 

Bubbel 6, de kookbubbel, gevangen in de keukenhoek, 
Omgeven door inox, diepvriezers, koelcellen, potten en pannen 
Getooid in schorten, gezichtsdecoratie en teensletsen. 
Onzeker over vreemde ziektes, ontsmettingsalcohol en logboeken 
Wennen aan kinderen en leiding in bubbels,  
Afgescheiden door tenten, nadarhekken en plastic schermen 
  
Zo startte ons kamp dus, en het was inderdaad wennen.  
De afstand bewaren, met meer dingen rekening houden.  
Eerst dankbaar dat we konden vertrekken en nadien blij met elke dag die erbij kwam.  
Ons schikken naar alle regeltjes maar toch genieten van jonge gasten die er het beste 
van maakten. 
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En content zijn om samen met ons team toch weer 
lekker eten te kunnen geven aan die grote hongerige 
bende. 
Al onze klassiekers van spaghetti, vogelnestjes, kip 
curry, vol au vent, WAP, fish-sticks, kalkoenrollade, 
chocomousse uit de spuitzak, pitta, chiro buffet … 
rolden weer uit de potten en pannen en we hoorden 
dat het goed was (want we mochten er zelf niet altijd 
bij zijn). 
 

Een kamp om niet snel te vergeten maar één die met stip in de top 10 zit. 
Top keuken, top leiding en vooral…… top kokskes (een beetje eigen lof!). 
Groetjes, 
De kookploeg. 
 
 
 

KOM OP TEGEN KANKER  
Koop een azalea en steun kankerpatiënten en hun naasten 

Kom op tegen Kanker organiseert ook dit jaar het bekende 
Plantjesweekend ten voordele van kankerpatiënten en hun 
naasten, een traditionele verkoop is deze keer jammer 
genoeg onmogelijk vanwege corona. Kom op tegen Kanker 
verkoopt zijn vermaarde azalea’s voor het eerst enkel 
online. Dit maakt het bestellen en betalen van de plantjes 
makkelijk en veilig. 

Wil jij er samen met Kom op tegen Kanker voor zorgen dat 
de zorg voor de vele duizenden kankerpatiënten kan blijven doorgaan? Surf dan tussen 
1 en 20 september naar plantjesweekend.be en bestel een azalea (7 euro). Of vraag 
ineens bij vrienden en familie wie een plantje wil kopen en plaats een gezamenlijke 
bestelling. Zelf kun je de azalea’s gratis afhalen op 27 september in de chiro tijdens het 
brengen van jullie kids, bij Aveve (26-30 september) of tegen een kleine meerprijs laten 
leveren. 
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BEDANKING RIBBETJES DRIVE-IN	
 
Dit jaar konden we helaas niet gezellig samen zitten om te genieten van de 
overheerlijke ribbetjes en de aperitief, maar toch zouden wij graag alle aanwezigen 
bedanken op een spetterend alternatief van ons jaarlijkse ribbetjesfestijn! Een 460 
lekkerbekjes reden op 23 augustus af naar Westvleteren om er te genieten de lekkere 
ribbetjes en het overheerlijke dessert.  
 
 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING  
 
Vrijdag 23 oktober mogen jullie voor één keer jullie gewone 
kleren in de kast laten hangen en jullie Chirotenue 
aantrekken om naar school te gaan. Dan vieren we immers 
‘Dag van de jeugdbeweging’ waarbij iedereen met veel trots 
toont dat hij lid is van de Chiro, KSA, Scouts, Klj ...  
Trek dus allemaal massaal die blauwe T-shirt, Chirorok en-
kousen aan zodat Chiro Pimpernel overal aanwezig is! Schrijf 
23 oktober maar in koeien van letters in je agenda! Wij doen 
alvast mee en hopelijk jullie ook! 
 
 

BEDANKING STOPPENDE LEIDING  
 
Zoals elk jaar hebben enkele medeleiding beslist om het hoofdstuk ‘Chiro Pimpernel’ 
achter zich te laten en op zoek te gaan naar nieuwe oorden en nieuwe uitdagingen. Dit 
jaar kunnen we 5 straffe mannen bedanken voor alles wat ze reeds gedaan hebben 
voor onze Chiro! Robbe Simoen (SP, TI, TI, TI), Bruno (SP), Bram (RA, RA, TI, TI), Robbe 
Maekelberg (RA) en Jelle (SP, SP, TI, KE) maakten dit jaar de sprong in de voor 
sommigen ongekende wereld zonder (of een beetje minder) Chiro. Vanuit de volledige 
leidingsploeg bedanken wij graag deze 5 mannen die ons de voorbije jaren versterkten 
en een stevige leidingsploeg vormden. MERCI! 
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VOORSTELLING NIEUWE LEIDING  
Hallo! 
Ik ben Yentl, ik ben 17 jaar en dit wordt mijn eerste jaar 
leiding. Ik zit al sinds het eerste jaar Pimpel in de Chiro.  
Ik woon in Reninge en ga naar school in Poperinge, daar 
begin ik nu aan mijn 6de jaar IW. 
Ik heb twee broers, Robbe is vorig jaar gestopt met leiding 
geven en nu neem ik over van mijn broer. 
Ik kijk heel hard uit naar de eerste Chironamiddagen.  
Tot dan, Yentl. 
 

Hoihoi! 
Mijn naam is Robbe Beeckaert. Op 19 januari 2003 kwam ik ter 
wereld als een echte ravotter. Ik woon in Reninge en zit sinds de 
Pimpels in de Chiro. Na mijn vele speelse jaren heb ik nu de 
beslissing genomen om het leidingsteam te vergezellen. Wanneer 
er geen Chiro is, ben ik genoodzaakt mijn zus (Silke) te entertainen. 
Naast de Chiro kan je me vinden op het voetbalveld (als trainer en 
speler) in Reninge. Tijdens de week ben ik druk mijn kennis aan het 
bijschaven in ‘t Saam Campus Cardijn, waar ik de richting Industriële 
Wetenschappen volg. Ik hoop dat ik met deze korte voorstelling 
jullie wat wijzer heb gemaakt over wie ik precies ben.  
Speelse groeten, Robbe! 

 
Dag iedereen! 
Ik ben Tine Selosse en al sinds de Pimpels droom ik ervan 
leidster te worden.  
Ik woon samen met mijn 2 broers, Wout en Bram, mijn zus 
Lene en ouders in Krombeke. Binnenkort begin ik aan mijn 
laatste jaar in het Sint-Janscollege in Poperinge waar ik 
Humane Wetenschappen volg. Naast school en Chiro werk ik 
in het IBIS hotel in De Panne. Ik speel muziek (dwarsfluit en 
saxofoon) en spreek graag af met vrienden. Ook hou ik ervan 
om creatief bezig te zijn. Ik heb super veel zin om het nieuwe 
Chirojaar met jullie te starten!  
Tot binnenkort! 
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TROOPER 
 

Beste ouders, leden en sympathisanten 

Voor jullie lustig het internet beginnen afspeuren op zoek naar aankopen, willen we 
jullie er graag aan herinneren dat jullie daar onze chiro mee kunnen steunen, zonder 
daar een cent extra voor te betalen! GRATIS dus! TROOPER maakt dit mogelijk. 
Geïnteresseerd? Volg hieronder het stappenplan!  

1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina.  

https://www.trooper.be  

 

2. Op deze pagina staan de links naar webshops.  

 

3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop 
surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.  
 

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, 
zonder €1 extra uit te geven.  
 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar onze Chiro.  

Super easy dus! Toch? Je zal verbaasd zijn over hoeveel webshops er in de database 
van TROOPER zitten.  

Shop er dus maar op los 

De leidingsbende 
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GEGEVENS HOOFDLEIDING EN VB’S  
 

Jarne Vermeulen Hoofdleider   

 
Pypegale 1  
8647 Reninge  

 +32 473 23 50 77  

@ chiropimpernelvleteren@gmail.com  
   

 
 

 

 
 

 Kristof 
    Dejonckheere  

 

         
Woestenstraat 32 
8640 Oostvleteren 

        +32 494 30 87 78 
       @ kdejonck@hotmail.com 

 
 

Liese Lannoye  

 

 
‘t Hoge 110 
8500 Kortrijk  

 +32 497 64 92 05 

@ liese_lannoye@hotmail.com 
 
 

Sayanah Staelens  

 

 
Nieuwstraat 11 
8640 Westvleteren 

 +32 479 87 27 27 

@ sayanah.staelens@gmail.com 
   

 

Arthur Devos  

 

 
Westerlaan 89 
8790 Waregem  

 +32 478  81 85 86 

@ arthur_devos@hotmail.com 
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BURGERLIJKE STAND 
 
ELLE 
Dochtertje van Dieter Geeraert en Marieke Guillemont, 
geboren op 10 juni 2020. Het woog 3,320kg en mat 48 
cm. Dieter was bij ons leider van de Speelclub, Tito en 
Keti, en was al papa van Jule! 
 
ROSIE 
Geboren op 28 april 2020. Dochtertje van Emiel Denuwelaere en Sara Sticker, ook 
Speelclub-en Titoleidster geweest ! Rosie woog 3,920 kg en meet 50,5 cm. Grote broer 
Cesar was supertrots. Rosie kreeg trouwens nog chirowortels want haar meter is Sofie 
Sticker, ook oud-leidster in onze chiro !! 
 
FÉLICE  
Zusje van Arthur en Renée, dochtertje van Dries Bossaert en Lore Dejonckheere. 
Geboren op 6 augustus, weegt3,395 kg en meet 48 cm. Lore was bij ons vele jaren 
leidster en daarna nog 4 jaar veebee!! De peter van Félice is Pieterjan Deschrevel (alias 
Peejee) en ook vele jaren leider en daarna kookploeg op kamp.  
 
De ganse Chiro Pimpernel -familie wenst de ouders en familie een grote PROFICIAT!!!!  
 

 
WIST JE DATJES 

 
Wist je dat… 
§ Wout de volledige Keasbubbel strafte op kamp en hen zo een wijze levensles 

bijbracht? 
§ er in de leidingstent plots een wc-kotje stond? 
§ er in 1 melkdoos melk van tot 2000 koeien kan zitten? 
§ vorig weetje eigenlijk al eens werd gebruikt en Wout geen inspiratie meer had? 
§ de Keti’s niet kunnen omgaan met wegwerpcamera’s? 
§ Jarne tijdens een online vergadering bijna 200x ‘eum’ zei? 
§ we dit jaar voor het eerst in 3 jaar nog eens kampvuur hielden? 
§ dit kampvuur eigenlijk nogal zeer groot was? 
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§ we dit jaar een dagje eerder kampvuur hielden? 
§ het kampvuur bloed, zweet en vooral veel tranen kostte bij de keti’s? 
§ de Keasbubbel de laatste avond tijdig in hun bedje moest zitten wegens de 

avondklok in Antwerpen? 
§ de Rakwi’s zomaar even 24km hebben gewandeld? 
§ hierdoor Maxime zijn voeten wat gebloed hebben? 
§ we dit jaar een nieuwe slaaptent met 30 slaapplekken kochten? 
§ we dit jaar vroeger vertrokken met de keti’s om de kampplek volledig klaar te zetten 

voor de rest? 
§ Jarne pluimpjes uitdeelde aan de leiding en leden die extreem goed hun best 

deden? 
§ Wout verschillende avonden vroeg om een pluimpje bij alles wat hij goed deed? 
§ Wout dit uiteindelijk ook wel verdiend heeft? 
§ de VB’s naast hun gewoonlijke taakjes op kamp ons ook helemaal corona-proof 

maakten met de rugsproeier ontsmetting? 
§ de Tito’s zouden kunnen optreden met Bruno Mars met hun danceact van 

ledenavond? 
§ er dit jaar niet één zwembad maar twee waren? 
§ Justine snurkt? 
§ Lyn eigenlijk ook en zij de ketel is die de pot verwijt? 
§ de Keti’s een tie-dye T-shirt wouden maken maar dit volledig faalde? 
§ Josefien bijna had overgegeven tijdens haar doop door de frisse geur? 
§ Jolien wat bang was om alleen naar de keas tent te gaan ‘s nachts? 
§ Wout nooit op tijd in zijn bed kon kruipen? 
§ de keas midden in de nacht werd wakker gemaakt voor nachtspel en dit een 

complete verrassing was? 
§ Maxime een waterglijbaan in elkaar stak? 
§ Bram en Wout een warme buitendouche construeerden en dit zalig was? 
§ Sayanah haar sleutelbeen gebroken heeft na een val over haar eigen voeten? 
§ de leiding elkaar zo hard mist dat ze samen leren voor de examens als goeie 

studenten? 
§ Felix babbelt in zijn slaap? 
§ Wout niet zo goed weet wat rustig zijn betekent? 
§ we dit jaar 100 bestellingen meer hadden dan andere jaren met onze ribbetjes 

drive-in?? 
§ Robbe Beeckaert zijn haar blond kleurde op kamp maar dit nogal rost uitsloeg? 
§ hij dit na kamp nogmaals deed en het nog steeds niet geslaagd is?  
§ we er een ondanks de maatregelen toch super gelaagd kamp van hebben gemaakt? 
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KAMPFOTO’S 
 

 

DESSEL 2020 
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SPELLETJES 
 
Kan jij alle woorden vinden? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbind alle punten en kom te weten wat de tekening is!  


