‘t Pakootje

Woordje van de redactie
Beste Pakojanen
Het is december dus dat wil zeggen dat het alweer tijd is
voor een nieuw Pakootjeee! (Joepie!) Maar dat wil ook
zeggen dat het eerste trimester er al bijna op zit. (Oooh
). We hadden gehoopt dat we een corona-vrij jaar
zouden hebben in de Chiro en de eerste maanden
hebben we ons ongelooflijk hard geamuseerd zonder
mondmaskers en afstandsregels, maar dat vieze beestje
gooit weer roet in het eten. Zo kon het gemengd
weekend niet doorgaan en ook de jaarlijkse Christus
Koning-mis werd afgelast. Gelukkig konden sommige
activiteiten wél nog doorgaan zoals de BBQ en de
Spaghettidag. In dit Pakootje vind je er een verslag van
terug, alsook een kalender, foto’s, tekeningen en
natuurlijk spelletjeees! We hopen allemaal dat we de rest
van het jaar zo normaal mogelijk kunnen laten verlopen
en we gaan ons hoe dan ook nog kei hard amuseren!

Veel leesplezier!
Nette, Heleen, Julie, Daan, Kenneth, Max

Barbecue – 12 september
Op 12 september ging ons chirojaar weer van start. We
hadden er ongelooflijk veel zin in en we hopen jullie ook.
We verwelkomden al onze leden met een drankje en
koekjes.
Ook dit jaar waren er een heleboel nieuwe gezichtjes
aanwezig. Hier waren we natuurlijk ontzettend blij om.
Daarna gingen de leden in groep opzoek naar hun
leiding voor komende chirojaar.
Zoals elk jaar hebben we onze startdag afgesloten met
een fantastische barbecue. Ook dit jaar was dat niet
anders. Dankzij onze kookploeg konden we weer
allemaal smullen van overheerlijke vleesjes en groenten.
Jullie waren allemaal massaal aanwezig, bedankt
hiervoor. Dankzij onze geweldige leidingsploeg konden
we dit tot een goed einde brengen en zorgden we met
zen allen voor weeral een topeditie.
We hopen jullie volgend jaar terug te zien!

Spaghettidag – 24 oktober
De spaghettidag die we dit chirojaar organiseerden, was
een absolute topeditie. Dankzij jullie massale opkomst
werd het echt een enorm succes, allemaal bedankt
hiervoor! Vorig chirojaar konden we door de toen
geldende coronamaatregelen helaas geen fysieke
spaghettidag organiseren, maar enkel take-away. Omdat
de take-away toen een groot succes was, hadden we
besloten om dit chirojaar een combinatie te doen van
komen eten en afhaal. Zoals elk jaar ging ook deze
editie door in de parochiezaal te Nijlen. Al een geluk dat
we een grote leidingsploeg hebben zodat we voldoende
leiding hadden die konden helpen, want dit was zeker
nodig. Rond de middag viel het relatief goed mee qua
volk, maar het was vooral ’s avonds dat het heel druk
was. De spaghetti was dan ook om duimen en vingers bij
af te likken en met veel liefde gemaakt. Het thema dit
jaar was Disney: de parochiezaal werd helemaal
ingekleed in Disneythema en de kindjes die verkleed
kwamen in Disneythema, kregen een gratis ijsje. We
hopen dat we jullie volgend chirojaar allemaal terug
mogen en kunnen verwelkomen op onze spaghettidag!

Christus koning – 21 november
Dit chirojaar dwong Covid-19 ons ertoe om een
aangepaste editie van Christus Koning te organiseren.
Wegens de geldende coronamaatregelen moesten we
de misviering annuleren, wat gezien ons 50-jarig
bestaan des te jammer was. We beslisten dan maar om
tijdens de formatie het jaarthemalied en enkele andere
chiroliedjes te zingen. We hadden ook beslist om het
groot spel niet met heel de Chiro, maar in de jongere
groepen en oudere groepen apart te spelen. Ook
speelden we de gebruikelijke massaspelen in de eigen
leeftijdsgroepen en niet met heel de Chiro.
Desalniettemin was het een meer dan geslaagde editie.
Alle leden speelden uitbundig mee tijdens de
massaspelen en het groot spel, er werd met volle
overgave gezongen, de chocomelk was heerlijk en de
frietjes met stoofvlees waren zoals elk jaar verrukkelijk.
We hopen uiteraard dat we volgend chirojaar wel een
gewone editie van Christus Koning kunnen organiseren:
met een misviering en spelen met heel de Chiro.

Pinkels
Liefste pinkels
De meest voorkomende vragen en tofste momenten op
een zondag bij de pinkels:
-

-

Om half 3 de vraag krijgen “Leidster, wanneer is het
vieruur?”
Over die vieruur gesproken: “Wanneer mogen wij eens
een zakje chips alleen op eten?”
Een gemiddelde vraag bij de pinkel: “Leidster, mag ik op
jouw rug?” (En als het bij de ene niet lukt, zullen ze wel naar
een andere leidster gaan
)
Tijdens het spel AA-loop met zen allen luidkeels AAAAA
roepen als ze terug mogen komen
Ook tijdens AA-loop: “Mogen wij ook kaas zeggen?” OF
“Mag beeee ook?”
“Stel da ik het vliegtuig mis, dan moet ik een uur

wachten op het volgende vliegtuig!”
-

“Oh my god, die rups geeft licht” (fluogroene rups)
“Als ik hard roep, kan ik sneller lopen”
Nog steeds leidster zeggen omdat de namen nog te
moeilijk zijn
“Juuuuuuuuuuuuuuf”

Zoals jullie kunnen lezen hebben wij er al enkele TOP
maanden opzitten met zo’n toppers van leden! Wij kijken
enorm uit naar de rest van dit Chirojaar!
Veel lieve pinkelleidingknuffels- en kusjes
Floor, Julie en Iris XXX

Miniclub
Miniclub,
2021 zit er bijna op, maar dat wil wel zeggen dat 2022 er
aan komt. Wat betekend dat voor jullie…
- We gaan veel nieuwe spelletjes spelen
- We houden een tof kerstfeestje met de miniclub
- We gaan spelen in de sneeuw (als er sneeuw valt dit
jaar)
- De leiding heeft ook nog een verassing voor jullie,
maar dat is nog een geheimpje!
Dit zijn allemaal dingen waar je al kan naar uitkijken.
Om jullie in de vakantie toch een beetje bezig te houden
terwijl jullie leiders kei hard aan het studeren zijn voor
hun examens, hebben wij een kleine opdracht voorzien.
Wie wil, mag onderstaande ‘zoek de verschillen’ maken
en een fotootje in de whatsapp groep sturen indien dit
gelukt is. Veel plezier!
Groetjes de leiding
Camiel (Mille)
Seppe (Poeli)
Ruben

Speelclub meisjes
Spelletjes spelen doen ze graag
Plezier gegarandeerd
Een super toffe groep
Elke week opnieuw
Lachen gieren brullen
Chipskes lusten ze ook graag
Leuke bende
Uiteraard soms eens valsspelen
Blij jullie leiding te zijn
XOXO
Anouk, Heleen en Tess

*Het toegang krijgen tot de foto’s kan even duren

Speelclub jongens
Hey speelclubbers!!
Fijn dat jullie elke week zo voltallig aanwezig zijn om
supertoffe spelletjes met ons te spelen. Nu hebben we
ook een spelletje voorzien.
Probeer Flupje Mazzel naar het 4uurtje te brengen. Veel
succes!
Groetjes
Jullie speelclubleiding

Kwiks
Liefste kwiks van ons,
Wij zijn super blij dat we dit jaar nog niet te veel last hebben
gehad van al die Corona-perikelen. We hebben ons elke
zondag al goed kunnen amuseren en jullie beter leren kennen.
Zo hebben we samen lekkere soep gemaakt, zelfs diegene die
niet van soep houden, gingen een tweede bekertje halen.
Jullie hebben tegen ons gebattled, dat ging niet altijd van een
leien dakje, maar uiteindelijk hebben jullie dat super goed
gedaan. We hebben ons dit jaar al vuil gemaakt met eieren
tijdens de vettige dag, maar ook al eieren beschermd tegen de
grote val uit het raam. Over vuilmaken gesproken, waarom
moeten jullie als er verf is altijd je hele lijf vol smeren
? We
hebben ons uitgeleefd tijdens de grote zeepkistenrace, al
moesten we als leiding toch ons hartje vasthouden, want jullie
gingen pijlsnel! Ook hebben we onze mooiste hondjes-outfit
bovengehaald tijdens dierendag. Wij kunnen jullie al vertellen,
de rest van het jaar wordt even leuk, misschien zelfs nog
leuker. We hopen dat jullie volgende zondagen even talrijk
aanwezig gaan zijn, want jullie zijn een drukke, maar gezellige
bende!
Lieve groetjes
Ella, Liene en Lieze
Spelletje: Help de kwiks van de vettige dag naar de douche!
START

Rakkers
Beste rakkertjes
We hebben dit chirojaar al veel super leuke activiteiten
gedaan. Het chirojaar zijn we gestart met een knaller van
formaat, namelijk een memorabele rechtdoortocht naar
het Hofke door de Nijlense beek. Eens aangekomen in
het Hofke, konden onze rakkers zich samen met hun
leiders uitleven op de speeltuin. We hebben ook de
Pakolympische spelen georganiseerd en hierin bleek dat
onze rakkers allemaal topatleten zijn. Door het slechte
weer zijn we ook een keer naar De Kloek geweest, hier
konden de rakkers ravotten in de binnenspeeltuin. We
hadden hem al 2 keer moeten uitstellen, maar op 10/10
was het eindelijk zover: VETTIGEN DAG! Het was
ongetwijfeld de meest smerige editie die onze rakkers al
hadden beleefd. We waren allemaal heel vuil en het is
maar de vraag of al onze jongens proper zijn geraakt en
of de wasmachines van de mama’s nog werken . We
zijn ook naar het beekpark geweest en hier moesten de
rakkers opdrachten doen tegen hun leiders. Als ze
opdrachten wonnen, kregen ze puzzelstukjes waarmee
ze een puzzel konden oplossen waar opstond waar hun
vieruur en een extraatje verstopt lag. We hebben ook
een Halloween themadag georganiseerd. Onze rakkers
mochten die dag verkleed komen in Halloween thema en
moesten verschillende opdrachten/spelletjes doen rond
Halloween. Op deze manier konden ze ingrediënten
verdienen om de toverkoker te vullen (op de bodem van
de koker lag een kleine verrassing). We hebben ook nog
geklakkebuisd en tenslotte hebben we ook balspelen
gespeeld met willekeurige voorwerpen op verschillende
locaties. We kunnen dus wel stellen dat we ons dit
chirojaar al enorm geamuseerd hebben. We kijken met
veel plezier uit naar wat nog komen zal!
Lieve groetjes van jullie leiders Knart, Max en Jovan

Tippers
Er was eens een groep ……………… (afdeling Chiro // ).
Elke ………. (dag ++) kwamen ze bijeen en deden ze
…………… (bijvoeglijk naamwoord) dingen. Dat waren
dingen zoals ……………..(activiteit 1) en ……………..
(activiteit 2). Op een …………… (++) gebeurde er plots
iets …………. (bijvoeglijk naamwoord); ……….….. (naam
1) kreeg namelijk een ……………. (zelfstandig
naamwoord %). Iedereen was ……..……… (bijvoeglijk
naamwoord). Wat moesten ze daar nu mee doen?
…………….. (naam 2) kwam met het idee om …………
(%) te ……………………. (werkwoord =). Toen
…………….. (naam 1 &2) hun plan wilden uitvoeren,
kwam ………………….. (iemand van de toppers ^^) roet
in het eten gooien. Hij vond dat ………………... (//) het
………………..
(%)
niet
verdienden.
De
……………………… (//) lieten zich niet saboteren door
………………(^^) en zochten samen naar een manier om
………………….. (%) toch te …………… (=). De enige
manier om …………….. (^^) te overwinnen was om
…………… (naam tipperleiding $) in te schakelen. Samen
met …………….. ($) verzonnen de …………….. (//) een
nieuw ……………. (bijvoeglijke naamwoord) plan. Met de
hulp van de …………….. ($) werkte het nieuwe plan
…………… (positief bijvoeglijk naamwoord) en
…………… (^^) werd ………………..(werkwoord).
……………….. (%) werd ……………….. (voltooid
deelwoord van =) en klaar was kees! En ………………..
(//)
………………..
(werkwoord)
nog
……………(bijvoeglijk naamwoord) en gelukkig met
…………..($)!
XXX Lotte, Nette & Margot

Toppers
Beste toppertjes,
We hebben afgelopen weken veel training gehad in
grieten fixen. We hebben nog veel nice dingen gepland
dit jaar (ook zonder grieten). Hopelijk blijft de chiro
doorgaan door de corona. We hopen jullie elke zondag
te zien (me een korte broek want we zijn geen mieten).
De leiding ziet jullie graag.
Kusjes Baf en Tije xxx

Tiptiens
Joooow knappe grieten
Hier is jullie fantastische leiding met een tekstje over hoe
BANGELIJK ons Chirojaar tot nu toe al is geweest.
Menstruatie, maandverband, tampon is geen gek woord
meer. Van jullie ouders zijn jullie ook al ontsnapt, dus
duidelijk goe bezig. The Boys is nog geen succes maar
jullie als groep zijn ZALIG!
Hopelijk kan het kerstfeestje doorgaan. Want geloof ons
daar gaan nog mooie herinneringen gemaakt worden.
We love you, kisses
XOXO
Anna, Flore & Haike

Kerels
Beste kerels,
We zijn nu al een tijdje verder gedurende het chirojaar
en als ge da nu terug bekijkt, dan is het toch al wel
plezant geweest, ofnie? Op ne zondag zijn we altijd met
redelijk veul en de leiding hoopt dat da zo gaat blijven tot
het einde vant jaar. Der staan nog veel leuke dingen op
de planning zoals slowen met de meisjes omdat jullie dat
zo graag doen. Ambras zoeken doen jullie ook zeer
graag, dus zouden jullie ons kunnen helpen om deze
zoutdeegbol tegen die dure mercedes te gooien?
Dikke kusjes,
Ward en Bal

Aspiranten meisjes
Liefste Aspirantjes van ons…
Als ge nog één keer te laat komt, hebt ge straf (da’s
gemeend en genoteerd)
Spelling kan beter #SpagHettIdag
Plagen is liefde vragen @ aspiranten jongens (hihi)
Iemand dansles nodig, de aspi’s weten wel wat posekes
;)
Record aantal seconden zwijgen → 0 (kan beter)
Al lang gene wasknijper meer uitgedeeld? Daar moet
verandering in gebracht worden…
Not normal on sun(ny) daysss (eigenlijk nooit, ma bon)
Toch al 20 streepkes bij elkaar gesprokkeld, nog 50 te
gaan, joepieeee
Een weekend ni na de Molen, is een weekend ni geleefd
Nummerke aanvragen? Verliefd op je moederrr <3
Aandachtspuntjes: kom op tijd, leer spellen, leer zwijgen, hang meer wasknijpers, zorg
voor meer streepkes, skip geen weekend Molen en er zijn wel beter nummerkes dan da
xxxx

Veel liefs,
LFB

Aspiranten jongens
Dag aspiranten
We hebben ons de laatste maanden al goed
geamuseerd. Zo hebben we er al een legendarische
leefweek opzitten en al een heleboel nice zondagen
achter de rug. Nu de examens voor de deur staan, gaat
er wat minder tijd zijn op zondagnamiddag en schakelen
we over op avondchiro’s. Om jullie toch een kleine
ontspanning te geven tijdens het blokken kan je de
leiding helpen om de boemelrietjes te pakken te krijgen.
Daarnaast is er nog een zeer leuke QR code die ik zeker
zou scannen.
Xxx Ian en Sakke

Spelletjes

Help Iris de weg naar Ward te vinden en met de vuurpijl de
vonk naar elkaar over te laten slaan…

Fotopagina

Quiz
A. Het hoeveelste jaar Chiro Pako vieren we dit
jaar? En weet je ook welke kleur hierbij hoort?
B. Hoeveel leiding is er dit jaar in totaal?
C. Wie is er allemaal eerste jaar leiding?
D. Welk dier hoort bij de aspiranten?
E. Hoe heet het mannetje dat op je Pako T-shirt
staat?
F. Wat is het jaarthemalied van dit jaar?
G. Hoe heet de dag waarbij enkele Chiro’s van het
gewest bij elkaar komen om samen spelletjes te
spelen?
H. Wat doen we elk jaar na de eerste chirozondag?
I.

Wat doen we voor- en na de Chirozondag?

J. Wie is de beste Chiro van het gewest?

a) 50 en goud
b) 32
c) Ruben, Arne, Robin, Max, Dakke, Tije, Poeli, Floor
DD, Nette, Heleen
Egel
Jommeke
Vonken
Mega gewestdag
BBQ
Formatie
CHIRO PAKO!!!!!!
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Antwoorden:

Moppen
Een Belg komt op de kermis een Nederlander tegen met
een aap op zijn schouder. De Belg vraagt: “Gewonnen
op de kermis?” Ja, antwoord de aap.
Een mier en een duizendpoot gaan samen uit eten. De
mier moet lang wachten, want de duizendpoot is bijna
een uur te laat. Hijgend komt de duizendpoot uiteindelijk
binnen: ‘Sorry dat ik zo laat ben, bij de deur stond een
bord met “Verplicht voeten vegen”!’
Jantje is op bezoek bij Daantje en vraagt waar de wc is.
“Je kunt niet naar de wc, Jantje, want die zit verstopt”,
zegt Daantje. Waarop Jantje antwoord: “Dat geeft niet
hoor. Ik zoek hem wel.”

Raadsels
1. Waarom zet een dom blondje een lege fles in de
ijskast?
2. Met welke hand kun je het beste schrijven?
3. In een kamer ligt een dode man. De kamer heeft vier
muren: een paarse muur, een rode muur, een gele
muur en een blauwe muur. Het plafond is groen en
de vloer is zwart. Wat klopt hier niet?
4. Waarom sluipt Piet langs het medicijnkastje?

1. Voor als er iemand op bezoek komt die niets
wilt drinken.
2. Geen van twee, schrijven doe je met een
pen.
3. Het hart.
4. Hij wil de slaappillen niet wakker maken.

Maak van deze mijter een kleurrijk
kunstwerk. Knip als je klaar bent
de drie vormen uit en plak ze aan
elkaar. Vraag hulp om de mijter
om je hoofd te laten passen. Zo,
nu ben je klaar om de Sint te
ontmoeten!

Maak je eigen mijter en zet hem op!

Deze stroken moet je uitknippen en aan mijter
vastplakken met plakband of lijm.

Tekeningen

Kerstboomverbranding!
Zaterdag 8 januari 2022
16u30 – 21u00

Chirokalender

5
december
Sinterklaas!

8 januari
Kerstboomverbanding

18
februari
Pakoworkz

19 februari
Kinderfuif +
Pako eens
een ander

12 – 20 juli
Kamp
meisjes

22 – 30 juli
Kamp
jongens

