
 

Adres 
Ondanks dat we op volle zee zitten, doet de postbode nog elke dag 
de brieven rond met zijn roeiboot. Zo kan iedereen in contact 
blijven met zijn dierbaren. 
 
Chiro Pako 
t.a.v. (naam + afdeling) 
Aussenborner Weg 5 
4770 Schoppen 
 
Indien u graag een briefje terug verwacht is het altijd handig als de 
enveloppen op voorhand geschreven zijn. 
 
Contact 
In geval van nood kan de leiding worden bereikt op deze nummers 
Rik Sels (VB):  0474 72 64 39 
Camiel Daans:  0474 56 59 97 
Ward Hens:  0471 31 08 62 
 
Vertrek 
20 juli 
Kanonnen vertrekken richting het schip om zich te gaan opstellen. 
21 juli 
Zeemeerminnen zwemmen de zeven zeeën over om ook rond het 
schip te kunnen dobberen. 
22 juli 
De matrozen, papegaaien & de gevangenen worden door hun 
dierbaren afgezet aan het schip. 
24 juli 
Piraten komen de bemanning van het schip helpen. 
  

PAKOPIRATES OF THE CARIBBEAN 
El kapitano, een van de meest succesvolle piraten van de zeven zeeën, heeft juist een grote schat 
kunnen bemachtigen met zijn crew de pakopirates.  
 
Helaas zijn al zijn manschappen omgekomen tijdens het zware gevecht om deze gigantische schat 
te veroveren. Hij vaart nu van eiland tot eiland op zoek naar nieuwe bemanning. Hij heeft er al 
enkele gevonden wanneer hij aankomt in Amel. Hier komt hij een toffe bende tegen die samen met 
hem de zeven zeeën verder willen veroveren.  
 
Hij wil alle schatten bemachtigen om zo de grootste piraat in de geschiedenis te worden. Dit gaat 
echter niet zonder slag of stoot.  
 
Denken jullie dat je El kapitano kan helpen om de grootste piraat aller tijden te worden? 
Schrijf je dan zeker in: https://forms.office.com/r/ZPTRFvpRiU 
 
  
 

22 JULI – 30 JULI 
 

Belangrijke datums 
20 juli 
Koffers brengen tussen 18u-20u. 
30 juli 
We trekken met alle overlevenden 
terug richting Nijlen en hopen te 
arriveren rond 16u aan de chiro. 
31 juli 
Fietsen en bagage die achtergebleven 
zijn in Amel, kunnen tussen 17u-19u 
opgehaald worden aan de chiro.  
 



 

VERKLEEDKLEDIJ  
Miniclub: Piraten  
Speelclub: Gevangenen  
Rakkers: Papegaaien  
Topper:  Matrozen  
Kerels:  Zeemeerminnen  
Aspiranten: Kanonnen  
Leiding:  Leden van de vliegende hollander 
Kookies: Koks  
 

Dagindeling 
8u Opstaan + ochtendgym 
8u30 Ontbijt 
9u15 Slaapplek opkuisen 
9u45 Mededeling van El Kapitano 
10u Spelen in groep 
12u30 Middagmaal 
13u30 Platte rust 
14u30 Spelen in groep 
16u 4uurtje 
18u Avondmaal 
18u45 Vrij spel 
19u15 Avond mededeling 
19u25 Avondspel in eigen groep 
21u00 De piraten zoeken hun kajuit op 
21u30 De gevangenen zoeken hun cel op 
22u00 De papegaaien zoeken hun kooi op 
22u30 De Matrozen zoeken hun bed op 
23u00 De zeemeerminnen duiken onder water 
23u30 De kanonnen nemen hun rustpositie in 

 Om op zee te overleven heb je natuurlijk wat materiaal nodig: 
 

Kledij  
• Stevige schoenen  
• Sportschoenen  
• Verkleedkledij (zie groepen)  
• Lange broek  
• Warme trui  
• Pyjama  
• Ondergoed (voor elke dag)  
• Kousen  
• Regenjas  
• Pet  
• Zwemgerief (spannende zwembroek & eventueel 
losse!!!)  
• Zakdoeken  
Eetgerei  
• Plat + diep bord (onbreekbaar)  
• Beker (onbreekbaar)  
• Mes, vork, lepel, kleine lepel  
• 3 keukenhanddoeken  
Slaapgerief  
• Veldbed (luchtmatras = drijvende kinderen bij regen)  
• Slaapzak  
• Hoofdkussen  
• Knuffel  
Toiletgerief  
• Waskom  
• Handdoeken  
• Washandjes  
• Tandenborstel  
• Tandpasta  
• Beker  
• Zeep en shampoo  
• Kam  
• Zonnecrème  
• Veiligheidsspeld  
Varia  
• Rugzak  
• Linnenzak voor vuile was  
• Drinkbus  
• Zaklamp (vanaf toppers)  
• Enveloppen (op voorhand geschreven)  
• Balpen  
• Postzegels  
• Fiets (vanaf toppers gaat de fiets mee met de camion)  
• (eventueel medicijnen)  
• Een goed humeur :)  

  
Gelieve op zoveel mogelijk voorwerpen de naam te schrijven,  
dan kunnen we gevonden spullen makkelijk terugbezorgen.  
 


