
 

 



  

’t Pakootje 



Woordje van de redactie  
Beste Pakojanen, 

Het is alweer december, het einde van het jaar is in zicht. 

Afgelopen maanden zijn GEVLOGEN, we hebben zoveel leuke 

spelletjes gespeeld en zoveel leuke evenementen 

georganiseerd. Dit jaar konden we weer een superleuke mis 

organiseren voor Christus Koning!! En daarna hebben we met 

heel de Chiro massaspelen gespeeld en konden we genieten 

van lekkere frietjes met stoofvlees       .  

Ik ben vrij zeker dat jullie al wel weten wat er te verwachten 

valt in een Pakootje      . Ik zal dit tekstje kort houden zodat 

jullie snel verder kunnen bladeren naar wat interessantere 

pagina’s. Het is al een bijzonder leuk jaar geweest en er staat 

zeker nog een heleboel leuks op jullie te wachten dit jaar.  

 

Veel leesplezier! 

Max, Daan, Tristen, Julie, Nette, Heleen  



Verslag BBQ 
Op 11 september ging ons nieuwe chirojaar van start. We waren 

weer talrijk aanwezig en er waren ook vele nieuwe gezichtjes, dat 

vonden we heel erg fijn.  

Bij de jongens speelden de leden die dag allerlei spelletjes om 

wiskunde opgaves te verdienen. Met de uitkomsten hiervan konden 

ze hun leiding  ontdekken voor komend chirojaar. 

Bij de meisjes gingen de leden op verschillende plaatsen spelletjes 

spelen om tips of stukjes van foto’s te verdienen. Zij konden met 

deze tips of met de foto’s hun nieuwe leiding achterhalen.  

We sloten de eerste chirozondag af met een heerlijke barbecue. 

Ook dit jaar was dit weer een groot succes. Dankzij de leiding, 

(ouders van de leiding) en de kookploegen konden we weer smullen 

van overheerlijke vleesjes en groenten. Ik hoop dat iedereen het 

lekker vond. We zien jullie graag volgend jaar terug!  

 

  



Verslag spaghettidag  
Wat was het weer smullen op onze spaghettidag!!! Ook dit 

jaar werden we overrompeld door leden, oudleiding, ouders, 

grootouders en zelfs andere jeugdbewegingen. We kunnen 

ook wel uit naam van iedereen spreken dat de spaghetti 

geweldig lekker was. De dessertjes vielen ook enorm in de 

smaak dus een grote D-A-N-K-U DANKU aan alle leiding en 

ouders van de leiding die zich hiervoor hebben uitgesloofd. Dit 

jaar was het thema ‘Superhelden’ en niet alleen heel veel 

leden waren verkleed, maar ook enkele ouders! Dat maakte 

ons heel blij, want we wisten dat we door al die superhelden 

gesteund werden tijdens onze spaghettidag. Hopelijk zien we 

jullie allemaal massaal terug volgend jaar! 

 

   



Verslag Christus Koning  
Op 20 november was het zo ver: de jaarlijkse feestdag van de 

Chiro. Na verschillende coronajaren kon Christus Koning 

eindelijk nog eens doorgaan. We begonnen de dag met de 

misviering. Dankzij de muzikale intermezzo’s van de leden 

(zoals de klassiekers Ballen, Niet zomaar een zondag en 

Tuimeling) werd het een leuke, interactieve mis.  

Het jaarthema van dit jaar is Chirohiro’s en daar ging ook het 

toneeltje over: er was een wedstrijd tussen voetbalploeg De 

Boeren en de Pakojanen. Eerst verliezen de Pakojanen, maar 

dankzij de tussenkomst en de positieve motivatie van drie 

chirohiro’s kunnen ze de wedstrijd uiteindelijk toch nog 

winnen!  

En naar jaarlijkse traditie was het ’s middags weer tijd voor 

heerlijke frietjes met stoofvlees! Ieders maag was goed gevuld 

en dan was het tijd voor het groot spel. Jammer genoeg begon 

het net te regenen en bleef het heel de zondag nog koud, guur 

en nat weer.  

Gelukkig konden we om vier uur opwarmen met een warme 

chocomelk en een koek. En zo zat deze feestdag er weer op, 

wij kijken al uit naar volgend jaar, al hopen we natuurlijk op 

iets beter weer!        



Pinkels 
OH neee!! De Pinkels zijn hun vier-uurtje kwijt! Helpen jullie ons op 

tijd bij onze vier-uur te geraken? 

 

  



Miniclub  
Beste miniclubbertjes, 

Het jaar is volgens ons zeer goed gestart, wij hebben ons al kei hard 

geamuseerd en we hopen jullie ook. Het jaar is bijna ten einde, 

maar we zijn natuurlijk nog niet van plan hier te stoppen want er 

staan nog geweldige zondagen te wachten op jullie. Wij zijn super 

enthousiast dat jullie altijd met zoveel komen! We hebben wel nog 

een probleem, Tibe is Arne kwijt. Kan jij hem helpen om ze samen te 

brengen? 

Groetjes, jullie leiding 

Arne, Siebe en Tibe  

 

  



Speelclub meisjes 
Er waren eens 3 leuke leiding: Fé, Flore en Mere. Zij moesten 28 

kleine kindjes temmen. Als echt team hielpen we samen Mazzel uit 

de put met snoepveters. Daarna vertrokken we op zeetocht met een 

zelf geknutselde boot. De zondag erna gingen we het beest uithangen 

op Werelddierendag. Na het wild beest te hebben uitgehangen, 

lieten ze ook zien dat ze echte diva’s konden zijn en met tetjes nog 

wel! Griezelen op ons Halloweenfeestje konden ze ook! Wij zijn 

benieuwd wat onze speelclubbertjes nog in petto hebben!  

Vinden jullie alle vet bedrukte woordjes in onderstaande 

woordzoeker?  

Kusjes de leiding  

 

  

• boot 

• halloweenfeestje 

• mere 

• werelddierendag 

• diva  

• leidster-fé 

• snoepveters  

• zeetocht  

• flore 

• mazzel 

• tetjes  



Speelclub jongens  
Zondagen met de speelclub, dat is iets onvergelijkbaar met andere 

zondagen, want dat is uzelf amuseren met een bende super toffe 

leden.  

Dat is ’s avonds de bossen afzoeken naar spoken, weerwolven en 

andere monsters, maar op het einde alleen pannenkoeken en 

chocomelk vinden. 

Dat is op een dag ontdekken dat je leider is ontvoerd en hem 

proberen te bevrijden uit de klauwen van zijn ontvoerder. 

Dat is voor een dag een Siamese tweeling worden met je chiro-

broers. 

Dat is de stem uit je keel roepen bij een a-loop om te kunnen golfen 

met een bezemsteel en honkballen met een hockeystick. 

Dat is niet weten wat je gaat doen en je geweldig amuseren met 

een willekeurige combinatie van plaats en spel. 

Zondagen met de speelclub, dat is iets onvergelijkbaar met andere 

zondagen, want dat is de beste dag van de week. 

 

  



Kwiks  
Liefste kwikjes, 

Ondertussen hebben we al een aantal zondagen chiro beleefd en 

kennen we jullie al redelijk goed. Zo konden wij een lijstje maken 

met feitjes over de kwiks: 

Kwebbelen dat kunnen ze goed; 

Wij zijn heel blij dat we jullie leiding zijn; 

Inzet tonen ze elke zondag 

Kastanjes eten dat doen ze maar al te graag 

Stiekem eten ze een beetje meer chips dan ze mogen 

 

Kusjes, 

Ella, Floor en Lisa 

P.S. Hier is nog een prachtige kleurplaat die je kan inkleuren. 

 

  



Rakkers  
Geachte dames 

 

Hopelijk gaat het goed met jullie, met ons zeker wel. (We leven 

nog.) Na al een bangelijk half jaar en vele toffe chirozondagen zoals: 

de startzondag, vettige dag, Christus Koning, … kijken wij alvast uit 

om jullie terug te zien. Rusten jullie nog even uit, wij gaan alvast aan 

de slag om komende zondagen te laten knallen voor jullie.  

 

Hopelijk hebben de zwarte pieten jullie niet meegenomen in hun 

jutte zak. Voor degene die niet zijn meegenomen, jullie kunnen je 

alvast voorbereiden op ons supermegadeluxemaximaalultiemtof en 

gezellig kerstfeest dat plaatsvindt op 17 december om 20u – 21u30. 

Verdere info volgt nog.  

 

PS: een kleine opdracht voor jullie: maak een zo vrouwelijk 

mogelijke foto en stuur die door via de whatsappgroep        

 

Kusjes jullie toffe en knappe leiders  

Dave & Ruben xxx  

  



Tippers  
Liefste Sinterklaas, 

Tis toch al wel weer wat geweest met onze Tippertjes dit jaar 

In het donker zijn ze echt heel bang, zijn ze voor het nachtspel op 

kamp wel klaar? 

Perplex stonden wij wel van hun droppingskills, we kunnen er dus 

wel eentje verliezen 

Pakt dat ze de weg wel terugvinden… en anders pakken we snel 

onze biezen 

Echt het is bijzonder hoe ze voluit voor elk spel gaan 

Reken maar, ze weten zelfs hoe ze een topperhartje kunnen laten 

overslaan 

Sinterklaas, het is echt waar, met onze Tippers is het altijd pret 

Ssshhh ze mogen niet weten dat wij onze schoen ook hebben gezet 

Lees onze brief heel grondig, want wat wij wensen is niet niks 

Achter hun rug hebben wij liever een groep als de pinkels, de aspi’s 

of de kwiks 

You guys just got burned! 

Tipperleiding out (*mic drop) 

 



  



  



Toppers  
  

En @Tristen Maes als ge nog 

een creatieve inbreng hebt, 

laat maar weten       

ow wjw hahahahahah ja is 

goed jonge 



Tiptiens  
 

  Lieve Tiptiens!! 

We zijn super blij met jullie als onze leden. Elke 

zondag maken we met z’n allen veel plezier. 

We hebben ook al veel verschillende spelletjes 

gespeeld. Probeer ze allemaal maar eens te 

vinden in onze woordzoeker. Er zit ook nog 

een speciale naam voor jullie in de 

woordzoeker verstopt. Wie zoekt die vindt       

Succes x 

PS: onze vesten zijn besteld JOEPIE!!! 

Kisses jullie allerliefste leiding       

 



Kerels  
Dag lieve Kereltjes 

Zonder te beseffen zijn we nu al november. We hebben al enkele 

leuke weken achter de rug. Binnenkort zullen jullie een paar 

maanden afscheid nemen van de Poeli. Uiteraard zijn we gelukkig 

nog niet zo ver. Eerst moeten jullie nog examens maken op school. 

Wij zullen wel zien, dat jullie tijdens de examens genoeg 

ontspanning hebben. We hopen de komende weken nog genoeg te 

genieten van jullie onnozelheden       . Speciaal voor de leuke weken 

hebben we voor jullie een cadeautje voorzien. 

Kunnen jullie de juiste namen vinden in het kruiswoordraadsel? 

Dikke kusjes 

Jullie charmante leiding 

Poeli & Robin  

  



Aspiranten meisjes  
Liefste chirogrieten, hieronder vinden jullie een super leuk 

kruiswoordraadsel! Vul iedereen zijn naam op de juiste plaats in en 

maak een woord met de letters in een grijs vakje. Have fun!!  

Groetjes Ella & Julie XXX  

afwachtend       

heeft hamertenen       

verdraagzaam       

onhandig     

juicy    

moedervlek bij navel       

houdt van baby’s     

wereldvreemd        

geboortevlek op onderrug       

feestbeest / ratata      

meer dan helft van kleren = paars         

curryketchup      

jarig op een feestdag       

kan goed koken           

putjes in buik door waterpokken     

witte vlek op knie     

onflexibele duim     

laat nooit boeren      

slappe lach door chocolade      

 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 



Aspiranten jongens  
Beste aspiflikkers 

Ik moet toegeven dat de eerste weken van dit chirojaar voor mij toch 

speciaal waren, want het was de eerste keer in mijn chirocarrière dat ik 

leider werd van de aspiranten. Dit was, ondanks mijn lange chirocarrière 

tot nu toe, wel een mooie uitdaging omdat het toch iets helemaal nieuws 

was. Ik beklaag het me allerminst, want we zijn samen een prachtig verhaal 

aan het schrijven. 

We hebben als groep tijdens dit chirojaar al veel geweldige momenten 

beleefd en fantastische avonturen meegemaakt, tot nu toe hebben we er 

dus echt al een topjaar van gemaakt en ik ben ervan overtuigd dat we deze 

lijn gewoon gaan doortrekken. 

We zijn naar de kermis en naar de garageverkoop geweest, we zijn gaan 

helpen op de Titan Run in de Lilse Bergen, we hebben een ruiltocht 

gedaan, we zijn met de chiro op gemengd weekend geweest, voor DVDJ 

zijn we zijn samen gaan ontbijten in het jeugdhuis, we hebben er een 

overnachting in de Ardennen op zitten, we hebben met de chiro Christus 

Koning gevierd enzovoort. Jullie hebben ondertussen zelfs al een aspidag 

achter te rug, en zoals ik mocht vernemen was deze heel vlot verlopen. We 

hebben ook al ons aspicafé georganiseerd in het jeugdhuis, en dit 

evenement was een enorm succes.  

We kunnen dus wel stellen dat we ons al enorm geamuseerd hebben, 

maar er staat echter nog veel moois op te planning waar ik alvast veel zin 

in heb en we elks kunnen naar 

uitkijken. Denk maar aan het 

kerstfeestje, de leefweek, het 

groepsweekend, het voorkamp, het 

kamp zelf enzovoort. Speciaal voor 

de Ronny staat er zelfs nog een 

deelname aan de Titan Run op het 

programma. 

Veel liefs, Knart xx 



Spelletjes en tekeningen  
Kan jij deze sinterklaas-woordzoeker oplossen?  

 

  



  



  





  



Vergeten liedje - Wie? Wij!  
Is er iemand in je buurt 
die je nog niet kent 
Stap naar buiten en vertel 
waar je woont en wie je 
bent 
Hey, wie is dat meisje dat 
daar 
langs de voortuin rent?  
 
De straat is lang, de dag is 
kort 
We nemen een besluit 
Vandaag komen wij deze 
buurt 
Lekker niet meer uit 
 Zoek het niet te ver maar 
leef je 
 hier in de wijk uit! 
 
REFREIN :   
We zoeken mensen die 
ons helpen vinden 
  WIE ??! 
  Is er in de buurt 
  WIJ !! 
  Gaan op avontuur 
  Beter goeie buren dan 
verre vrienden 
  HEY !! 
  Zet de stap naar buiten 
  WIJ!! 

  Wij staan klaar voor jou 
  Nooit in de kou 
  Met Chiro in de buurt 
 
INSTRUMENTAAL / 
GITAARSOLO 
 
Hier, hier, hier in de buurt 
Hier, hier, hier in de 
buurt.... (blijven herhalen) 
 in het kapsalon of het café 
 in het rusthuis bij André 
 deze buurt verstaat 
mekaar en 
 iedereen zingt mee!  
 
REFREIN 
 
Neem je afscheid van je 
buur 
Wees een dame of een 
heer 
Steek één hand hoog in de 
lucht 
Zwaai nu heen en weer 
 Zeg dan tegelijkertijd  
 Dag! Tot de volgende 
keer! 
 
REFREIN



Chirokalender  
 

  

Januari: 

- Zaterdag 7 januari: 

KERSTBOOMVERBRANDING 

PAKO VE 

Februari: 

- Vrijdag 17 februari: KINDERFUIF 

- Vrijdag 17 februari: PAKOWORKZ 

- Zaterdag 18 februari:  

PAKO EENS EEN ANDER- FUIF 
 

Juli: 

- 12 – 20 juli: KAMP 

MEISJES 

- 22 – 30 juli: KAMP 

JONGENS 



 


