
 

 

 

  



 

  

‘t Pakootje 



Woordje van de redactie 
 

Beste Pakojanen 
 
Het Chiro jaar zit er al weer bijna op ): maar wees 
niet getreurd, want het allerleukste, mega-
fantastische kamp komt er nog aan!!! Je ligt vast al 
te dromen over de vettige dag of het verrukkelijke 
eten van de cookies. Toch moeten we nog één keer 
terugblikken op dit leuke jaar vol vonken. Wat was 
jouw favoriete zondag dit jaar? Heb je op de Chiro 
een mijlpaal bereikt? Wil jij je leiding het allerliefst 
volgend jaar terug?  
We kennen het allemaal, daarom heeft jullie leiding 
nog een prachtig tekstje of een geweldig spel in dit 
Pakootje gezet. Blader er maar snel naartoe!  
WACHT, voor je het vergeet… lees het kampboekje 
ook goed door, want daar staat alle belangrijke 
informatie in over het kamp! Wij voelen ons 
Chirohart al sneller slaan bij de gedachte aan een 
kamp vol zonneschijn, jullie ook? 
 
Groetjes, 
De redactie 
Daan, Heleen, Julie, Kenneth, Max en Nette  



Verslag kinderfuif & afterwork 
 

Dit was de tweede editie van ons feestweekend. 
Vorig chirojaar konden we wegens Covid-19 ons 
feestweekend niet laten doorgaan, maar ook dit 
chirojaar verliep niet alles zoals we op voorhand 
hadden verwacht. We waren namelijk genoodzaakt 
om ons feestweekend te verplaatsen en het concept 
aan te passen. Tijdens een normaal feestweekend 
vindt onze afterwork ‘Pakoworkz’ plaats op 
vrijdagavond, vindt onze ‘Pako Eens Een Ander’ fuif 
plaats op zaterdagavond en vindt onze kinderfuif 
plaats voor onze gewone fuif. Wegens Covid-19 
moesten we onze fuif jammer genoeg annuleren, 
waardoor we enkele wijzigingen in de planning 
moesten doorvoeren. Door het feit dat onze fuif niet 
kon doorgaan en er dus ook geen tent stond, 
hadden we besloten om onze kinderfuif te 
verplaatsen naar vrijdagavond en deze net zoals de 
afterwork te laten doorgaan in de parochiezaal.  
 
Ondanks alle verschuivingen, werden de kinderfuif 
en de afterwork een enorm succes.  
 
Op de kinderfuif waren zeer veel kinderen aanwezig 
die zich allemaal heel hard amuseerden, we zagen 
enkel maar blije en lachende gezichtjes. Ze hadden 
er dan ook alle reden toe, want ons aanbod was 
ruim. De kinderen konden onder andere zich 
uitleven op onze 2 springkastelen, zich laten 
schminken bij de grimeerstand en dansen op de 
bangelijke muziek van DJ Sofie.  



Uiteraard konden ze ook genieten van een lekkere 
hotdog, lekkere chips en verfrissende drankjes.  
 
Op de afterwork waren minder mensen aanwezig 
dan tijdens onze vorige editie, maar de verklaring 
hiervoor valt niet ver te zoeken. We moesten 
namelijk heel het evenement promoten op een 
maand tijd, dan is het natuurlijk moeilijker om veel 
mensen te bereiken. Desondanks was het een meer 
dan geslaagde editie. Er werd veel gedronken en 
veel gegeten, we hadden dan ook een uitgebreid 
assortiment aan drank en hapjes. Er werd ook 
gezellig gebabbeld aangezien de sfeer zeer familiair 
was. Uiteraard werd er ook uitbundig gedanst op de 
zwoele beats van DJ Roel.  
 
We hopen jullie volgend jaar allemaal opnieuw te 
mogen verwelkomen tijdens ons feestweekend. 
Uiteraard hopen we dat we volgend jaar ons 
feestweekend op een normale manier kunnen 
organiseren en op de gekende manier kunnen laten 
doorgaan. 

  



Pinkels 
Hoi liefste pinkels 

Het jaar zit er jammer genoeg op     . Wij hebben ons als 

leiding enorm hard geamuseerd en wij hebben jullie echt 
in ons hartje gesloten. Gelukkig komt er nog een mega 
leuk kamp aan waar we ons nog kei hard kunnen 
amuseren!  

 
Annemarie Marie  Féline  Cyrille  Sien  Robin  

Emma  Julie  Iris  Felien  Mette  Jorien  

Fien  Mona  Jitte  Floor  Lena   

Frauke  Axelle  Kaat  Hanne  Jana  

Hannelore  Emme  Mende  Jade  Fleur  

 
Wij zien jullie graag!  
Veel liefs 
Julie, Floor en Iris 



Miniclub 
Beste mini’s, 
 
Is het chirojaar nu al gedaan? Jammer genoeg loopt 
het al op zen einde… 
Het chirojaar is voorbij gevlogen, dit komt doordat 
wij als leiding ons super hard geamuseerd hebben 
met jullie! 
MAAR niet getreurd, er staat nog een mega-
bangelijk-cool-chirokamp op de planning! 
Wij hopen dan ook dat jullie talrijk aanwezig zijn! 
 
Mini groetjes, 
Mille (Camiel), Ruben, Poeli (Seppe) 
 

  



Speelclub meisjes  
Liefste liefste speelclubbertjes 
Ons Chiro jaar zit er al weer bijna op, dat vinden wij echt 
mega mega spijtig. Wij vonden jullie een super toffe 
bende en gaan nog lang terugblikken op dit fantastische 
jaar! Dit kan dan ook niet beter dan met een supercoole 
woordzoeker om ons geheugen weer wat op te frissen 
over de beste momenten dit jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieverds, mormels, sloebers,… 
wij gaan jullie enorm missen! Gelukkig maken we er 
samen nog een kei vet kamp van! 
liefs,  

De allerbeste leiding van de hele wereld       

Anouk, Heleen en Tess  



Speelclub jongens 
 
Beste speelclubbers en ouders.  
Hier nog enkele fotos van afgelopen chirojaar. Wij 
hebben er alvast enorm van genoten wij hopen jullie ook. 

Tot op kamp      

 

       
 

       
  



Kwiks 
Lieve kwiks 
Met jullie rijkelijke energiemix  
Zijn we het jaar gestart  
De leiding moet nu wel toegeven, jullie zitten 
voor altijd in ons hart  
De zon begint nu wat meer te schijnen  
Dit wil zeggen dat het aantal chirozondagen 
beginnen te verkleinen.  
Maar niet getreurd, de leukste tijd van het jaar  
Is bijna daar  
We kunnen nu al zeggen, het kamp wordt 
echt fijn 
We hopen dat jullie er allemaal bij gaan zijn!  
Dan kunnen wij nog een laatste keer met z’n 
allen plezier maken  
Het kampthema zal jullie vast wel smaken 
Slapen in, laten we hopen, dit jaar een droge 
tent  
Met het eten worden jullie rijkelijk verwend. 
Met andere woorden het wordt puur genieten  
Met zo’n coole chriogrieten 
Mic drop peace out  
Xxx  
Liene, Ella en Lieze  

  



Rakkers 
Beste rakkertjes 
 
Het chirojaar zit er weeral bijna op, maar het 
belangrijkste deel moet uiteraard nog komen, namelijk 
het KAMP! 
 
Dit chirojaar, maar toch vooral de laatste maanden, zijn 
echt voorbijgevlogen. De afgelopen weken waren dan 
ook redelijk speciaal qua invulling en anders dan dat wij 
en jullie gewend zijn. Paasfeestje, speelhappening, 
groepsweekend, Bobbejaanland, zwemmen en ga zo 
maar door, er stonden veel leuke activiteiten op het 
programma. We hebben ook nog veel andere toffe 
activiteiten gedaan zoals een winkelkarrenracetornooi, 
het pokémonspel, waterspelletjes enzovoort. Mede door 
Kenneth’s straffe loopprestaties en zijn afstudeerproject, 
waren we genoodzaakt om wat verschuivingen te doen 
in de planning van onze chirowerking, maar al bij al is 

het allemaal gelukt.       

 
Binnen een kleine maand vertrekken we dus op bivak. 
Het kamp gaat door van 22/07 t.e.m. 30/07 en vindt 
plaats in Amel, een dorpje in Duitstalig België. Schaaf 

jullie Duits dus maar al bij.       

 
Bij deze al een kleine oefening, tracht volgende Duitse 
zin te vertalen naar het Nederlands: “Wir mögen dich.” 
 
Begin juli hebben alle leiders gedaan met hun examens 
en vliegen we in de algemene voorbereidingen naar het 
kamp toe. Uiteraard zijn wij met de rakkerleiding achter 
de schermen al volop aan de kampvoorbereidingen voor 
onze groep begonnen. In dit Pakootje kunnen jullie een 
aftelkalender terugvinden waarin jullie samen met ons 



kunnen aftellen naar het kamp. We kijken enorm uit naar 
het kamp en hebben er al heel veel zin in. 
 
Kenneth: “De leden die meegaan op kamp, zullen tijdens 
het kampvuur de uitkomst van mijn beslissingen te 
weten komen. Stoppen of blijven? Indien blijven: rakkers, 
toppers of toch een andere groep? De leden die niet 
meegaan op kamp, zal ik na het kamp uiteraard ook op 
de hoogte brengen van mijn beslissingen. Ik zal jullie 
een kleine tip geven: de keuze op de eerste vraag heb ik 

al lang gemaakt.      ”  

 
Soit, genoeg over onszelf want het gaan uiteraard om 
jullie. Dit chirojaar was het nogal een hobbelig parcours, 
maar soms wat stroever moet ook kunnen. Het was echt 
een chirojaar met veel pieken, maar helaas soms ook 
met dalen. Om het mooi te stellen: een chirojaar is zoals 
een marathon en geen sprint. Als je eens een keertje 
een mindere chirozondag hebt beleeft, betekent dit zeker 
niet dat het chirojaar hierdoor ook minder was. Al bij al 
overheerst er bij ons persoonlijk zeker een positief 
gevoel over dit chirojaar, we hopen ten zeerste dat dit bij 
jullie ook het geval is. Wij beschouwden tijdens dit 
chirojaar het groepsweekend en de daguitstap naar 
Bobbejaanland als de absolute uitschieters. 
 
We hopen van harte dat jullie allemaal meegaan op 

kamp, want hoe meer leden hoe meer vreugde!       

 
Lieve groetjes van jullie leiders Knart en Max  



Tippers  
 
Tippers tippers tippers,  
 
Het chirojaar zit er weer bijna op en amai het is voorbij 
gevlogen! Afgelopen maand zijn we nog gaan kamperen 
met z'n alle en hadden we Linda de vis even in ons 
team. Verder genoten we van Lotte haar laatste 
volledige zondag en haar favoriete spelletjes. De laatste 
weken was iedereen duidelijk druk bezig met studeren 
en andere zaken, waardoor we met een klein groepje 
tippers waren, maar even leuk natuurlijk! De laatste 
chirozondag zit er nu op en dan kijken we er natuurlijk 
naar uit om met iedereen van onze groep op kamp te 
gaan. Dus maak jullie agenda's maar vrij, want op die 10 
dagen kamp willen we iedereen van de partij!  
 
Dikke knuffel, 
Lotte – Nette – Margot  
  



Toppers 
 
Helaas, jullie leiding heeft hun boodschap voor jullie te 
laat doorgestuurd. Gelukkig stuurden ze wel een foto die 
jullie kunnen bewonderen op de fotopagina.  

  



Tiptiens 
Lieve tiptientjes  
Het jaar loopt stilaan ten einde en wij als leiding vonden 
het voorlopig al top. We hebben elkaar allemaal beter 
leren kennen en ons dood geamuseerd, en zijn helemaal 
klaar voor het hoogtepunt: HET KAMP. Zoals jullie wel 
weten, en waarschijnlijk vrezen, trekken we onze 
fietsbenen aan en trekken we naar de Ardennen. We zijn 
er van overtuigd dat jullie heel hard gaan vloeken 
onderweg, maar vergeet niet: No pain, no gain. Niet 
alleen is dat maar een kleine inspanning voor het 
geweldige voorkamp, we gaan er ook nog allemaal 
(nOg) mooiere poepkes van krijgen :p. 
Als voorbereiding op het kamp, hier nog even een 

woordzoeker       Have fuuuuuuun!!  

Xxxxxxxxxxxx Haike, Flore en Anna  



  



  



Kerels  
Jooow kerels 

 
In deze laatste editie van het pakootje willen we jullie al 
eens bedanken voor het super leuke jaar da we samen 
hebben gehad. Als kers op de taart, om het helemaal af 
te maken volgt er natuurlijk nog het kamp in juli. Voor de 
meeste wordt dit de eerste keer met een voorkamp en 
tweedaagse. Da wordt ongetwijfeld onvergetelijk dus 

zeker allemaal meegaan is de boodschap        ! 

 
Dikke kussen 
Bal en Ward 
 

  



Aspiranten meisjes 
Olaa chicaaas!!  

Binnen welgeteld 2 weken vertrekken we op kamp om 
ons chirojaar nog knallend af te sluiten. Wij kijken er al 
kei hard naar uit om ons 11 dagen aan een stuk mega 
hard te amuseren met jullie. Onze bestemming is dit jaar 
in de Ardennen, dus dat wordt een pittig tripje met de 
fiets. Smeer jullie beentjes alvast maar in.  

Om de fietstocht te overleven hebben we hier alvast 
enkele tips voor jullie:  

• Benen trainen door beenspieroefeningen zoals 
squats, burpees, lunges…  

• Benen scheren, zoals echte coureurs dat doen 

• Een fietsbroek kopen, om geschuurde benen te 
voorkomen (en ook een pijne poep) 

• Niet zonder handen rijden, want zonder handen 
is zonder tanden  

• Maak een playlist met al jullie favoriete schijven, 
dit zorgt voor extra motivatie!  

• Neem goei krachtvoer mee voor onderweg 

• Pomp je achterste band harder op dan je voorste 

band, dan rijd je altijd bergaf        

Nog enkele sfeerbeelden van de afgelopen 
chirozondagen: 

Dikke kussen XXX 

Liese, Birthe en Floor  



Aspiranten jongens 
 
Beste aspiranten 
 
Het enige wat wij nu nog kunnen zeggen is merci! Merci 
om het afgelopen jaar zo bangelijk te maken. Wij hebben 
ons kapot geamuseerd. Voor ons was dit jaar als 
aspirantenleiding dus echt compleet en hebben we nog 
net op tijd een trui kunnen fixen. Nu gaan we er nog een 
lap op geven op kamp om het jaar met een knaller af te 
sluiten.  
 
Laatste kusjes en knuffeltjes 
Sakke en Ian xxx 
 

  



Spelletjes 

ZOEK DE 8 VERSCHILLEN 

 

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN  



  



  



Moppen & raadsels 
Dylan loopt over een brug. Het is net twaalf uur. Hij eet 
zijn boterham, maar al snel heeft hij genoeg. De rest 
gooit hij naar beneden. Het brood komt op het hoofd van 
een man terecht. ‘Was dat met opzet?’ vraagt de man. 
‘Nee,’ zegt Dylan, ‘met jam!’ 
 
 
Het is geel, vliegt tegen de muur, valt dood neer, maar 
vliegt even later weer verder. Rara, wat is het? – 
reïnkanarie 
 
 
 
Waarom eet een oen nooit mosselen in het weekend? – 
omdat het weekdieren zijn 
 
 
 
Op welk Spaans eiland eten ze altijd pizza? – Ipizza 
 
 
 
Waarom stinkt een scheet? – dan heeft een dove er ook 
wat aan! 
 
 
 
Er lopen twee zandkorrels door de woestijn, zegt de ene 
zandkorrel tegen de andere: 'Help, we zijn omsingeld!' 
 
 
 
Wat is geel met grijs, weegt iets meer dan 50 kg en 
vliegt in de lucht? – een kanarie met een zak cement   



Tekeningen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



Vergeten liedje  
Regenboog (jaarthemalied 2015 – 2016)  

Ik hou niet van grijze zielen 
Van een blanco wit papier 
Of van een donkergrauwe wereld zonder pit 
De Chirowereld is een plek 
waar alles draait om jouw plezier 
En net daarom beloof ik jullie zwart op wit: 
 
Ik schilder groen in alle bomen, 
geef het blauw weer aan de zee 
Ik verzamel alle kleuren. 
Lijkt je dat geen goed idee? 
Ik kus het rood terug in jouw lippen 
En dan hou ik het niet droog 
En zo bouw ik vrolijk verder aan mijn eigen 
Regenboog 
 
Zet maar snel je roze bril op 
En bak het maar eens bruin 
Loop een blauwtje 
Maar wees nooit een grijze muis 
Ben je groen achter je oren 
Laat gerust eens van je horen 
In de Chiro heeft echt iedereen 
een thuis. 
 
refrein 
 
Want je hoeft echt geen indiaan te zijn 
om pluimen op te strijken 
Een Chinees of een albino-Afrikaan 
Iedereen is toch de moeite waard, 



de moeite waard om te bekijken 
En iedereen geeft kleur aan ons bestaan. 
 
Schilder groen in alle bomen, 
geef het blauw weer aan de zee 
En verzamel alle kleuren. 
Lijkt je dat geen goed idee? 
Kus het rood terug in mijn lippen 
En dan hou je het niet droog 
En zo bouwen wij gezellig onze eigen 
Regenboog 
 
Kom erbij, wees jezelf 
Dan opent zich een deur 
Leef je dromen, pluk de dag 
En geef de wereld kleur. 
 
Owowowowowow. 
 
Kom erbij, wees jezelf 
Dan opent zich een deur 
 
Schilder groen in alle bomen, 
geef het blauw weer aan de zee. 
En verzamel alle kleuren. 
Lijkt je dat geen goed idee? 
Owowowowowow. 
Kus het rood terug in mijn lippen 
En dan houd je het niet droog 
En zo bouwen wij gezellig onze eigen 
Regenboog 

Beluister het 

liedje hier!  



Wist-je-datjes!  
 

Wist je dat …  
 

☺ onze Chiro dit jaar al 50 jaar bestaat?  

☺ je tongafdruk net zo uniek is als je vingerafdruk?  

☺ een kakkerlak nog een hele week kan verder 
leven nadat zijn hoofd werd afgehakt?  

☺ je niest met een topsnelheid van 150km/uur?  

☺ er in Vlaanderen 961 verschillende Chiro’s zijn?  

☺ chocolade eten helpt tegen de keelpijn?  

☺ heet water sneller bevriest dan koud water? 

☺ er op zen minst 9 miljoen mensen op dezelfde 
dag verjaren als jou? 

☺ je in de morgen langer bent dan in de avond? 

☺ in 1567 de man met de langste baard ter wereld 
overleed nadat hij over zijn baard struikelde toen 
hij wegrende voor een brand?  

☺ olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen 
springen? 

☺ we meer dan 100 km moeten reizen naar de 
kampplaats dit jaar? 



Chirokalender  
 

kamp 

jongens 

22 – 30 juli * 

startzondag + 

BBQ  

11 september gemengd 

weekend 

14 – 16 oktober 

kamp 

meisjes 

12 – 20 juli * 

spaghettidag 

23 oktober  

Chirojaar 2022 – 2023  

* pinkels en miniclub vertrekken 2 dagen later op kamp 


