‘t Pakootje

Woordje van de redactie
Beste pakojanen
We zijn er weer met een nieuw Pakootje, het 3e van het jaar al
ondertussen. Het is een drukke tijd geweest sinds het laatste
Pakootje, er waren veel feestdagen die gevierd moesten
worden en daarbovenop hadden de meeste van de leiding ook
nog eens examens waardoor er een periode is geweest dat je
op een ander moment op de Chiro moest zijn en ook enkel
met je eigen groep. Tijdens deze koude periode konden we
ook het heem niet gebruiken omdat de coronaregels dit niet
toelieten. Alsnog was elke chirozondag even plezant!
Ondertussen zitten we in code geel en dit wil zeggen dat we
toch alweer bijna alles mogen doen met de Chiro. Als je verder
in het Pakootje bladert zal je de afgelopen maanden meer in
detail kunnen bekijken en vergeet ook zeker niet aan je ouders
te zeggen dat volgende week onze kinderparty én afterwork
“Pakoworkz” plaatsvind.

Groetjes
De redactie

Sinterklaas – 5 december
Het is ondertussen al even geleden, maar op 5 december
kwam Sinterklaas onze Chiro een bezoekje brengen. Wegens
de toen geldende coronamaatregelen waren we genoodzaakt
om heel dit gebeuren buiten te organiseren aangezien het
verboden was om activiteiten binnen te laten doorgaan.
Vanwege het slechte weer dat de weergoden ons hadden
voorspeld, namelijk koude temperaturen en regen, was dit
uiteraard geen ideale situatie. Maar wij zijn van de CHIRO,
dus geen doetjes en steeds creatief, waardoor dit voor ons
geen enkel obstakel vormde. Voor de kinderen was het
uiteraard wel jammer dat ze hun lokaal niet konden versieren,
maar er waren wel wat kindjes die een mooie tekening hadden
gemaakt of een brief hadden geschreven voor Sinterklaas. We
mochten de accommodatie van basisschool Goezo
Klokkenlaan gebruiken, dit maakte het voor ons wel wat
gemakkelijker aangezien er daar een afdak voor de Sint was
en er ook meer ruimte was om de leden te laten plaatsnemen.
We lieten de groepen om de beurt langsgaan bij Sinterklaas
en de Sint las voor de leden voor wat er over hen geschreven
stond in zijn grote boek. Uiteraard kregen de leden ook
snoepjes toegegooid bij aankomst en vertrek van Sinterklaas.
Op het einde van de chirozondag kregen alle leden van
Sinterklaas ook nog een zakje vol met lekkers!

Kinderfuif en Pakoworkz
gaan door!
Onze Pako Eens Een Ander-fuif, de kinderfuif en de
Pakoworkz in het weekend van 18 en 19 februari hebben we
jammer genoeg moeten annuleren omdat de maatregelen dit
niet toelieten. MAAR … Goed nieuws! De Pakoworkz gaat
door! We konden dit geweldige feestje toch niet zomaar laten
passeren, dus deze gaat door op 25 maart. Bij deze zijn alle
ouders, sympathisanten en 18-plussers van harte welkom op
de tweede editie van de enige echt Pakoworkz!
Een hapje en een drankje, goede muziek en uiteraard een
geweldige sfeer zullen je de avond van je leven bezorgen.
Dus: hou 25 maart vanaf 20 uur vrij in je agenda, gooi je
dansbenen al maar los en dan zien we jullie graag op de
Pakoworkz! (Voorverkoop te verkrijgen bij leiding, voor meer
info: ga naar het facebook event van Pakoworkz.)
Ook de kinderfuif gaat door op 25 maart. Joepie! We bouwen
er samen een kei tof feestje van van 17u30 tot 19u30. Er zal
ook een springkasteel zijn en jullie kunnen jullie ook laten
schminken! Hoe cool is dat?! Vergeet geen 2 euro mee te
nemen voor de inkom. Tot dan!

Pinkels
Lieve pinkels
Speciaal voor jullie vatten we ons weekend nog kort even
samen in enkele zinnen. We starten met het aankomstmoment
waarin we meteen hoorden ‘ik heb kriebels in mijn buik’. Dat
kan maar 2 dingen betekenen: verliefd zijn of een heel
spannend eerste weekend en in dit geval, was dit het tweede.
Na de eerste woelige nacht, met wat minder goede slapers en
wat traantjes die gevloeid zijn, was er snel de
zaterdagochtend.
De zaterdagochtend begon vroeg (voor de leiding misschien
iets te vroeg – 5u15). Maar na een boterham of 9 per kind
konden ze er weer stevig invliegen en leerden we vanalles
over de routines op een kamp. Ze leerden: bikkebikkebik,
avondlied, gebedje van de formatie, platte rust,… kennen. De
hotdogs waren ’s middags niet zo’n succes (want ja, die 9
boterhammen zaten nog in de weg). In de namiddag sloeg
dan, na die korte nacht, ook de vermoeidheid toe dus hebben
we het spel iets vroeger afgerond om er nog een just dance bij
te doen. Om de dag af te ronden, dachten de pinkels om
allemaal nog even 5 borden spaghetti op te eten, om daarna
nog een kortfilmpje te zien vlak voor het slapen.
Zondag hebben we rustig afgerond met inpakken, opruimen,
eten en kuisen. Wij hebben er kei hard van genoten en wij
hopen dat jullie dat ook gedaan hebben.
XXX
Julgul, Floor & Iris

Miniclub
Miniclub,
Wie van jullie kan dit doolhof oplossen?

Gelukt? Dat is MINICLUB waardig!

Speelclub meisjes
Samenvatting van een fantastisch speelclubweekend; kies
uit de woorden onderaan, vul de woorden in en vind de
geheime boodschap
Het begon allemaal__________________, toen er 21
speelclubbers enthousiast paraat stonden om op weekend te
gaan. Na een beetje _______ met de bedden opzetten waren
we er klaar voor. Dan werden er een paar spelletjes gespeeld,
na een tijdje bleek __________ ___ ___ _______ de favoriet
van iedereen. Hierna was het tijd voor het slaapmutsje, mmm.
Door hun enthousiasme was gaan slapen een _________
_____________, die uiteindelijk wel gelukt is
's Morgens vroeg stonden ze alweer te __________ om op te
staan. Na het ontbijt kon het spel beginnen, hierbij moesten er
een paar wel vaker terugkeren naar ______.
Tegen de middag stonden de ____________ klaar om van te
smullen. En daarna de ______ _______vond iedereen wel fijn.
Uitgerust van de dutjes konden ze er weer tegenaan. In de
hoop dat de toren niet zou omvallen.
Nadien was het tijd voor______! Die heel erg gesmaakt
hebben.
Na het eten was het tijd om hun _____________ boven te
halen en wat waren er knappe outfits bij.
Daarna was het alweer tijd om onze bedjes in te kruipen.
Wat een ______________ weekend!
Kusjes, de leiding
wij – verkleedkleren – platte rust –
start – vonden – chaos – fantastische –
het – verstoppertje in het donker – kei –
vrijdagavond - moeilijke opgave – leuk –
hotdogs – frietjes – springen

Speelclub jongens
Liefste speelclubbertjes
Ooh wat zijn we blij dat we ons eindelijk weer ten volste
kunnen amuseren zonder extra coronamaatregelen. Wij
hebben de afgelopen weken weer van elke zondagnamiddag
genoten, wij hopen jullie ook? Zo hebben we enkele leuke
bosspelen gedaan. Ook hebben ze opdrachten en spelletjes
gespeeld om o.a. een toren te bouwen of soep te maken. Als
kers op de taart hebben we nog een rechtdoortocht gedaan
waarbij ieder van ons zelfs over de Nijlen beek is geraakt! Maar
ook komende maanden hebben we nog fantastische dingen
voor jullie in petto. Zoals een vettige dag waar jullie al zolang
om vragen. Nu het terug beter weer wordt zal deze er
binnenkort zeker aankomen. We hopen jullie volgende weken
weer talrijk aanwezig te zien.
Dikke kussen (want daar houden jullie zo van)
Parrêt, Robin en Dakke

Kwiks
Hallo lieve kwiks,
De voorbije maanden hebben we jullie voor een lange tijd
moeten missen omdat wij examens hadden
Wij zijn nu dus enorm blij dat we er terug met ons 3 voor jullie
kunnen staan. We gaan jullie 1 ding beloven en dat is dat we
ons de komende maanden te pletter gaan amuseren!! Wij
kijken er superhard naar uit en hopen jullie ook!
Veel plezier met het oplossen van deze chiro-woordzoeker!
XOXO Lieze, Ella en Liene
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Rakkers
Beste rakkertjes
We hebben er samen tot nu toe al een geweldig chirojaar van
gemaakt. De koude maanden december en januari waren vanwege
Covid-19 niet evident, door de maatregelen was het namelijk niet
toegelaten om activiteiten binnen te doen waardoor we dus niet
mochten vieruren in ons lokaal en geen spelletjes konden spelen in
het heem. Hierdoor waren we helaas ook genoodzaakt om ons
kerstfeestje te annuleren, maar dit hebben we vervangen door een
kerstspecial van formaat: een chirozondag volledig in teken van
Kerstmis! Onze rakkers kregen bij aankomst een aperitiefje en
borrelhapjes, als vieruur aten ze pannenkoeken en dronken ze
warme chocomelk, ze deelden aan elkaar cadeautjes uit en uiteraard
ontvingen ze ook een cadeau van hun leiders. Uiteraard hebben we
dit chirojaar nog veel andere super toffe activiteiten gedaan zoals
een dobbelsteentocht, bosstratego gespeeld, een heuse knikkerbaan
gemaakt op de Flierenberg, geklakkebuisd, een ruiltocht gedaan,
verschillende balspelen gespeeld enzovoort. We hebben ook een
carnavalsspecial georganiseerd omdat de carnavalsstoet in
Herenthout door Covid-19 niet kon doorgaan. De rakkers moesten
verkleed naar de Chiro komen, ze kregen snoepjes en mochten zich
helemaal uitleven met de door hun verdiende carnavalsgadgets. We
kunnen dus wel stellen dat we ons dit chirojaar al enorm
geamuseerd hebben. Er staat echter nog heel veel leuks op de
planning met als uitschieter ons groepsweekend in Kalmthout. We
kijken met veel plezier uit naar wat nog komen zal!
Lieve groetjes van jullie leiders Knart en Max

Tippers
Liefste tippers,
De afgelopen weken zaten weer vol dolle zondagen omdat we
ons weer kei hard geamuseerd hebben. In januari zagen we
jullie wat minder door de examens maar hopelijk konden jullie
je ook zonder ons amuseren. Daarna vlogen we er weer vollen
bak in! We ontdekten waar Margot was, we maakten onze eigen
overheerlijke mocktail, jullie werden instafamous, we vierden
crazy carnaval en ook onze teambuilding mocht niet ontbreken.
Het weer zat niet altijd mee maar ook op koude en natte dagen
gaven jullie als echte die hards het beste van jezelf! Nu staan
er gelukkig nog wat mooie zondagen te wachten, vol
enthousiasme, gek zijn, lachen en vrienden. We hopen ook de
komende maanden al jullie smiles te zien en samen af te tellen
naar het kamp, want wie weet wat hebben we nog allemaal in
petto…
Tot zondag!
Xxx Nette, Margot en Lotte
Om jullie nog wat
bezig te houden
hebben we een
leuke woordzoeker
gemaakt, de
woorden die je
moet zoeken staan
in ons tekstje.
Tip: het zijn er 16

Toppers
Beste boys,
Naar aanleiding van regelmatig terugkomende vragen over de
fiets hebben we een toepasselijk mopje verzonnen.
Een man rent een fietsenwinkel binnen en vraagt: “Mag ik
even bellen?“,,Ga uw gang, “zegt de winkelier. ,,Er staan hier
fietsen genoeg.
Kusjes,
Baf en Tije xx

Tiptiens
Heeeeeeey aller aller allerliefste Haike
We missen uwe rosse krullenbol hier elke zondag en wouden
daarom een briefje schrijven.
Vorige week zijn we naar de kermis geweest in Herenthout, ter
vervanging van de stoet en we waren de enige snullen die
verkleed waren… Typisch maar we hebben wel lekkere
smoutebollen gegeten en het lief van Floor ontmoet.
We hebben ook als echte Barbies Ken veroverd! En we zijn
met een paar de Molen gaan verkennen.
We zijn vooral heel jaloers op het goeie weer daar, al veel
kleedjes kunnen aandoen?
En het eten, hopelijk niet alleen maar rijst?
En rosé pompelmoes, kennen ze dat daar?
We kijken er naar uit om veeel foto’s te zien dus bereid u maar
voor op een powerpointpresentatie als je terug bent!!
De tiptiens zijn heel benieuwd of daar knappe mannen zijn, de
charels. Knappe jongens van hun leeftijd mogen mee naar
België komen voor de singles (vooral Luz wordt mij
ingefluisterd).
We missen jou enorm!!
Snel, en veilig terug, en geniet er tot dan nog maar heel hard
van!!
Dikke kussen van jouw tiptientjes

Kerels
Lieve Kerels,
Knalerwten en trekboemekes foren op de foor!
Welle zijn de keirels en gaan altijd maar door!
De Jan scheuft oep zen knieën deu den box
Ma hij hee gene ziejer, oep zondag spelen wij altij hetten
hiejer!
Den Trikke had goesting vo een plonske in de beik, aan al de
keirels,
Tot volgende weik!
Groetjes en kusjes,
Ward & Bal

Aspiranten meisjes
Hey hey Liefste Aspi’s
Zoals jullie weten, en anders wete het nu, gaan wij op kamp in
de Ardennen. Wat dus wil zeggen, twee dagen afzien op dien
fiets.
Omdat wij jullie al willen voorbereiden op deze zware toch
zullen we moeten beginnen met workouts te doen.
Daarom pakt u allemaal uwe gsm en zoek ‘what do you
mean?” van Justin Bieber op. Elke keer wanneer den Justin
‘What do you mean” zegt doen jullie een volledige burpee.
En natuurlijk moogde nog wa squats doen, daar krijgde een
schoon poep van ;)
Groetjes Floor, Birthe en Liese
EN NOG EENS EEN OPROEP AAN MEVE EN FE!!! KOM
OPTIJD!!!!!!!!!

Aspiranten jongens
Dag aspischatjes,
Zoals jullie weten komt er binnenkort een trui aan jippie
eindelijk, heupsakee, kaassoufflé.
Ook staan er nog heel wat andere dingen op het programma
zoals helpen met de afterwork en wafelverkoop. Met deze
centjes die ian en ik ontvangen kunnen we eens goed gaan
eten in een chique restaurant. Dankuwel hiervoor!
Diegene die deze mario eerst kan maken, mag mee met ons
op restaurant.
xxx
ian en sakke

Spelletjes

Paaskoekjes
Ingrediënten voor 30 stuks:
• 200 gr bloem
• 75 gr suiker
• 1 eidooier
• 1 zakje vanillesuiker
• 125 gr boter
• 1 eetlepel koud water
• (glazuur)
Benodigdheden:
• mixer
• bakplaat met bakpapier
• deegroller
• uitsteekvormpjes

Begin met koken
1) Doe de bloem, suiker en vanillesuiker in een kom.
2) Voeg de boter in blokjes toe samen met de eidooier. Mix tot
een kruimelig geheel. Voeg dan de eetlepel water toe en kneed
het deeg met je handen tot een stevige bal. Is het nog erg
droog, voeg dan een beetje extra water toe, is het erg plakkerig
voeg dan een beetje bloem toe. Wikkel het deeg in een stuk
plastic folie en leg een half uurtje in de koelkast. Als het deeg
koud is dan krijg je een extra knapperig resultaat en is het
makkelijker te bewerken.
3) Verwarm de oven op 175 graden.
4) Haal het deeg daarna uit de folie. Strooi een beetje bloem op
een ondergrond en rol het deeg uit met een deegroller.

5) Steek er met een vormpje vormen uit en leg deze op een
bakplaat met bakpapier. De koekjes lopen niet heel erg uit maar
het is wel goed om een beetje ruimte ertussen te houden.
6) Schuif de bakplaat met de zandkoekjes de oven in en bak de
koekjes in 15 minuten goudbruin. Haal de bakplaat uit de oven
en laat de koekjes erop afkoelen.
7) Versier de koekjes met glazuur en laat ze drogen.

Smakelijk!

Zoek de 7 verschillen

Moppen en raadsels
Stel deze raadseltjes maar eens aan je ouders!

Waarom kan een ei niet bevriezen?
Antwoord

Omdat er een dooier in zit!
Waar ergert het bestek zich aan in de bestekla?
Antwoord

Aan de opscheplepel…
Wie mogen geen lid worden van een bibliotheek?
Antwoord

Boekhouders…
Wie heeft meer energie een onderbroek of een pamper?
Antwoord

Een onderbroek, want een pamper is luier
Een woord van 12 letters zonder klinkers?
Antwoord

Zandweggetje

Vieze wc
Twee wc-potten staan naast elkaar. Zegt de ene pot tegen de
ander: 'Je hebt daar een vlekje.' Zegt de andere pot: 'Hoe kun
jij dat nou zien? Je hebt je bril niet eens op!'

Rebus

__ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Tekeningen

Chirokalender
25 MAART
KINDERFUIF
+
PAKOWORKZ
26 JUNI
ZWEMMEN

12 – 20 JULI
KAMP
MEISJES

22 – 30 JULI
KAMP
JONGENS

