Woordje van de redactie
Dag beste lezer,

Het is al even geen chiro meer, maar met dit Pakootje willen
we de chirosfeer een beetje tot bij jouw thuis brengen.
Ondanks corona laten we jullie niet los!
We hopen samen met heel de leidingsploeg dat we elkaar
snel terug zien om samen te ravotten op het plein,
verstoppertje te spelen in het bos en chips te eten in ons
lokaal. Maar voorlopig kan dat nog even niet.
In deze exclusieve winter-editie vind je alles om deze
ongewone winterweken zonder de chiro door te komen.
Raadseltjes, moppen, tekstjes van je leiding, kleurplaten en
nog veel meer. Ontdek ook welk kersttype jij bent en hoe
goed je de chiro kent. Je kan haast alles vinden om je
eindeloos bezig te houden.
Hoewel deze wintermaanden er ongetwijfeld anders zullen
uitzien dan vorige jaren, zullen we er toch doorkomen. Als
pakojanen zit dat in ons DNA. We zijn volhouders en elke
chirozondag smijten we ons in elk spel. We zijn niet voor niets
van de Pako. Hopelijk voelen jullie met dit Pakootje terug een
beetje de warmte van de chiro. Tot snel!
Groetjes,
De redactie
Floor, Evert, Jasper & Lotte

Pinkels

De Pinkels zijn allemaal maten
En wanneer ze chips eten stoppen ze ineens
met praten
Hevige spelen, bosspel of een spel met
Haike als een koe
Dan is de zondag zeker heel goe
Leidster hoe laat is het of is het bijna 4-uur
Na 30 keer antwoorden is Birthe helemaal
overstuur
Kroegentocht met warme choco en
pannenkoeken bij Lieze
Geloof ons dat waren zeker geen vieze
Nu is Chiro jammer genoeg via het scherm
Maar OLALA wat zijn onze leden ferm

Miniclub

Liefste miniclubbers
We missen jullie enorm hard. We vinden het heel jammer dat
zondag nu een dag is waar er geen Chiro meer is. We zouden
ons normaal 3 uur amuseren met verschillende spelletjes,
vieruur eten en ons afreageren. Dat is de zondag die hij
normaal zou moeten zijn.
Nu we al veel gemist hebben, zoals christus koning en de sint,
hopen we dat de Sint nog een plan vindt waardoor jullie toch
nog speculaas en een chocolaatje kunnen krijgen.
Maar, vooraleer de Sint nog een plan kan beramen, moet hij
wel op Chiro Pako geraken.
Kan jij de Sint zo snel mogelijk naar de Chiro leiden?
Groetjes Evert en Sander

Speelclub meisjes

Speelclub jongens
Beste speelclubbertjes

We zijn uiteraard zeer tevreden dat we zo’n grote groep
hebben en dat er zoveel nieuwe leden zijn bijgekomen. We
heten onze nieuwe leden hartelijk welkom op onze Chiro. De
tweedejaars wisten al hoe het zat bij de Speelclub: spelen,
ravotten, het zotteke uithangen en ga zo maar door. We
hebben kunnen aanschouwen dat onze eerstejaars en onze
nieuwe leden al meteen mee in de flow zitten, hier zijn we
uiteraard zeer enthousiast over. Tot nu toe hebben we nog
maar enkele chirozondagen kunnen doen, maar desondanks
hebben we toch al heel wat beleefd. De speelclubbers zijn
onder andere gedoopt, hebben de geheimzinnige Mr. X
kunnen ontmaskeren en hebben bewezen over een echt
meesterbrein te beschikken. Ook hebben we Speelclubs got
talent online edition georganiseerd. Tijdens deze show
voerden zowel de leden als de leiding een actje uit en zagen
we van elkaar over welk (verborgen) talent we beschikken.
We hopen dat we snel terug Chiro mogen geven, want wij
missen zowel jullie als de chirozondagen enorm hard.
Lieve groetjes van jullie leiders
Kenneth en Jasper

Kwiks

Liefste kwiks
Wat een start van het chirojaar seg! Jullie waren elke zondag
allemaal talrijk aanwezig en we hebben ons super hard
geamuseerd met jullie. De eerste weken zijn voorbij gevlogen.
We gingen samen op zoek naar wally, maakten in de decibel
battles om ter meeste lawaai en het motto op de vettige dag:
hoe vettiger, hoe prettiger!!
Jammer genoeg stak corona weer een stokje voor onze
chirozondagen.
We missen jullie enthousiasme, plezier en
jullie lieve gezichtjes elke zondag. Hopelijk zien we jullie snel
weer, want we hebben nog veel leuke dingen op het
programma staan!
Dikke kussen en knuffels
XXX
Ella, Liese en
Floor

Rakkers
Joooow rakkers,

We zijn het coronavirus allemaal beu maar we mogen de
moed niet laten zakken! Hopelijk kunnen we binnenkort weer
samen zijn op de Chiro zijn. We hopen dat jullie leuke
cadeautjes krijgen van Sinterklaas
. Binnenkort zal het ook
Kerstmis zijn en dat is ook iets om naar uit te kijken natuurlijk!
Maar waar we allemaal het meeste naar uitkijken is de
heropstart van de Chiro! De leiding is het beu om heel de tijd
binnen te zitten voor de computer. We willen graag terug
spelen, ravotten maar vooral jullie terug zien!
Hou jullie sterk boys !!
Groetjes,
De rakkerleiding

Tippers

Hey lieve tippers
Gaat alles nog goed met jullie? Hopelijk wel. Wij willen jullie
alvast bedanken voor de leuke zondagen samen. Jullie zijn
allemaal geweldige chirogrieten! Hieronder staan nog twee
opdrachten die jullie punten kunnen opleveren voor ons
online spel. (P.S. De winnaar ontvangt een mega leuke prijs
op kamp…SPANNEND)
Extra punten:
-

Kleurplaat: Kleur de tekening mooi in, en stuur het
resultaat naar één van ons. Dit verdient 1 punt.

-

Raadsel: Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben,
ben ik kort. Wat ben ik? Stuur het juiste antwoord op
exact 27 december 20:00. De tippers die het juiste
antwoord op het correcte tijdstip doorsturen
verdienen 3 punten.

Hopelijk zien we elkaar snel terug!
Groetjes
Anouk en Flore
XXX

Toppers

Liefste toppertjes,
Het is weeral spijtig dat het zolang geen Chiro is geweest. De
leiding mist jullie super hard en kan niet wachten om terug
elke zondag namiddag zotte spelletjes en activiteiten te doen!
Omdat jullie altijd zo benieuwd zijn naar wat we op een
zondag zullen doen hebben we wat activiteiten die nog op
onze TOpper-DO lijst staan verzameld in een mega leuke
woordzoeker.

(Stuur maar een foto in de WhatsApp groep als het je is gelukt
om het op te lossen.)
Groetjes
De leiding xx

Tiptiens
Het beste meezing(brul)baar met het originele liedje erbij
Lekker met de tiptiens vettige dag
Lekker met de tiptiens lokaal schilderen
Lekker met de tiptiens escape room
En toen kwam Corona
Lekker met de tiptiens quizen
Lekker met de tiptiens één tegen allen
Lekker online Chiro
Wat is het fijn om tiptiens te zijn
Lekker met de tiptiens christus koning
Lekker met de tiptiens avondchiro
Lekker met de tiptiens online
Wij gaan nog heel wat doen
Lekker met de tiptiens keticafé
Lekker met de tiptiens op voorkamp
Lekker met de tiptiens op kamp gaan
’t wordt nog plezant
Lekker met de tiptiens, tiptiens, tiptiens
Story to be continued….

Héél veel virtuele knuffels
Liene en Iris

Kerels
Dag kereltjes

Dit jaar is een beetje anders dan normaal. Normaal zijn de
twee jaar dat jullie kerel zijn, twee super toffe jaren. Maar
door de corona vallen die vrij hard tegen. Normaal zitten de
kerels zelden op de Chiro en bevinden ze zich overal en
nergens. Maar ook dat hebben we dit jaar nog niet kunnen
doen. Sommige simpele maar leuke spelletjes mogen we
gewoon niet spelen en dat slaagt heel hard tegen. Nu online
Chiro is ook niet het plezantste. Zo kan ik nog wel effe verder
lullen maar even samengevat: dit jaar suckt. Of het nu door
de corona komt of door mijn originaliteit. Maar jullie mogen
het volgende zeker niet vergeten: SUCKY IS NICE! Dit is een
van de basisregels naast Vals spelen is ook spelen, Verliezer
wint maar vooral leiding wint.
Ik hoop dat we snel de Chiro op een normale manier kunnen
doorzetten zodat we tenminste is deftig kunnen spelen.
xxx de beste leider ooit
Ian

Aspiranten meisjes
*lees met Werner de Walvis stem*
Hey jij! ’t Is jullie leiding,
De leiding met de tofste groep!
Aflevering 11: LOCKDOWN 2

XOXO Tess en Lotte

Aspiranten jongens
Juuuuuw Aspiboys,
Het is weer een rot periode voor iedereen nu in deze tweede
Lockdown. Er valt niet veel meer te beleven, alles is weer dicht
.
Om iedereen TOPFIT te houden zodat we op de eerst volgende
chirozondag in real life weer goe kunnen baren en zodat iedereen er
even heet uit blijft zien hebben we hieronder voor iedereen een
fantastische workout voorzien. Wij denken dat vooral de poelie hier
heeeeel content mee gaat zijn nu dat hij zijn dagen niet meer kan
doorbrengen in de fitness !
Bij de workout hoort natuurlijk een gepast liedje. Met ShadowBeatz
- 'Just one night' zal het ongetwijfeld heel vlot gaan dus vergeet dat
ni op te zetten heeee.
(Ruben, gij moogt natuurlijk de oefeningen waarbij ge iets kunt
breken overslaan
)
• 30 seconden japen
• 20 sit-ups
• 10 squats
• 10 burpees
• 5 backflips
• 30 seconden japen

• 20 sit-ups
• 10 squats
• 10 burpees
• 5 backflips
• Dit blijven herhalen tot
konijn

Na deze workout jezelf niet vergeten te belonen me een chipke!
Veel plezier, dikke kussen en hopelijk tot snel!
Ook wensen we jullie heel veel succes met de examens in december
.
Xxx
Mille en Ward
(Ps: Hebben jullie leuke cadeautjes gekregen van de Sint???????)

Memory uitknippen en spelen maar!
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Kruiswoordraadsel

Hoe goed ken je de Chiro? Test je kennis met dit
kruiswoordraadsel!

Horizontaal

Verticaal

1. Welk dier is het
afdelingsfiguur van de
pinkels en miniclub?
5. Hoe noemt het mannetje dat
achteraan op onze Pako Tshirt staat?
6. Wat is het jaarthema van dit
jaar?
8. Hoe noemt het spel waarbij
je in 2 teams om ter eerste
het voorwerp in het midden
in jou ‘kamp’ moet krijgen?
10. Wat eten we elk jaar met
Christus koning?
11. Welk dier is het
afdelingsfiguur van de
aspiranten?
12. Wie is de oudste leidster?
13. Wie is de oudste leider?
14. Hoe noemt het spel waarbij
je elkaar moet opheffen?

2. Hoe noemt het gewest
waartoe onze Chiro behoort?
3. Met hoeveel leiding zijn we in
totaal in onze leidingsploeg?
4. Hoe noemt het
afdelingsfiguur van de
rakwi’s?
7. Welke eetdag organiseert
onze Chiro jaarlijks in
oktober?
9. Waarmee beginnen we elke
Chirozondag?
15. Waarmee sluiten we elk jaar
het Chirojaar af?

Oplossing kruiswoordraadsel

Sudoku

Kan jij goed overweg met cijfers? Dan is
deze sudoku zeker iets voor jou!

Doolhof

Kan jij de kerstman helpen om pakjes onder de
kerstboom te krijgen?

Kleurplaten

Mopjes en raadseltjes

Een wijs man zei ooit: 'Een dag niet gelachen, is een dag niet
geleefd.’ Vandaar dat we een extra grote moppen- en
raadsel-hoek hebben voorzien in dit pakootje! Lach en
geniet!

De kleedkamer van de voetbalclub
Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van een
voetbalclub.
Een mobiele telefoon gaat af en een van hen begint een
gesprek
Iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk mee.
MAN: "Hallo"
VROUW: "Schat, ik ben het. Ben je op de club?"
MAN: "Ja"
VROUW: "Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi
leren jasje gezien. Het kost maar 1000 euro. Mag ik het
kopen?"
MAN: "Natuurlijk, ... als je het mooi vindt moet je het kopen."
VROUW: "Ik ben ook nog even langs de Mercedes garage
gegaan.
Ik heb de nieuwe 2004 modellen gezien. Er was er eentje zo
mooi."
MAN: "Hoeveel kost ie?"
VROUW: "80,000 euro"
MAN: "OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij
krijgen."
VROUW: "Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het huis dat we
vorig jaar zo graag wilden kopen, staat weer te koop. Ze

vragen 950.000 euro."
MAN: "Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900,000
euro."
VROUW: "OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!"
MAN: "Doei, ik hou ook van jou."
De man hangt op. ........ De andere mannen in de kleedkamer
kijken vol verbazing naar hem.
Dan vraagt hij: "Weet iemand van wie deze GSM is?"
Stille inbreker
Een man komt op het politiebureau met de vraag of hij de
man kan spreken die de nacht ervoor bij hem thuis had
ingebroken..
"Nee, dat gaat niet, je krijgt je kans in de rechtzaal!"
"Maar agent, U begrijpt me verkeerd. Ik wil alleen maar
weten hoe het hem gelukt is om 's nachts het huis in te
komen zonder mijn vrouw wakker te maken!"
Zes aardige kinderen
Moeder tegen haar drie zoontjes: "ik hoop, dat ik in het
nieuwe jaar drie aardige kinderen krijg!" Een van de zoontjes:
"Wat leuk, mama. Dan zijn we met zijn zessen!"
Jantje en Jef in de jungle
Jantje en Jef lopen in de jungle als er plotseling een leeuw
verschijnt.
Jef pakt een grote tak en gooit die naar de leeuw en hij klimt
meteen in een boom.
Hij zegt tegen Jef: ‘Kom op, klim snel in de boom’.
‘Geen probleem’, zegt Jantje, ‘ik heb toch niet gegooid’.

Jantjes rijles
Jantje komt 's avonds laat thuis van zijn eerste rijles en zegt
tegen zijn papa: "Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws.
"Vertel eerst het goede nieuws maar," zegt de papa van
Jantje. "De airbag werkt."
Werken de zwaailichten nog?
Twee agenten staan bij een ongeluk te helpen. Vraagt de ene
agent aan de andere agent: “Doen de zwaailichten van onze
auto het nog?”
De agent gaat kijk en roept: “Ja, Nee, Ja, Nee, Ja, Nee, Ja, Nee,
Ja, Nee”
Speciaal voor jullie hebben we ook een paar toppuntmoppen geselecteerd. Hier zijn ze!
Wat is het toppunt van pech?
Een eendagsvlieg die zijn dag niet heeft!
Wat is het toppunt van durf?
Een ambtenaar oop het ministerie die zijn kaak verrekt tijdens
het gapen en dat aangeeft als een werkongeval.
Wat is het toppunt van lef ?
Een spookrijder inhalen en voorbijsteken.
En natuurlijk de klassieker onder de moppen: een Ladamop! (Voor de jongeren onder jullie een Lada is een auto
met een twijfelachtige reputatie
.)
Waarom heeft een Lada achterruitverwarming?
Om je handen warm te houden als je moet duwen.

Eentje om het af te leren…
Hoe komt het dat Lada chauffeurs elkaar
zo goed kennen?
Ze zien elkaar wekelijks bij de garage!
Later word ik…
“Weet uw zoon al wat hij later wil gaan doen?”. “Jazeker,”
antwoordt moeder van Jantje. “Hij wil vuilnisophaler worden”
“Wat raar, dat hoor je niet veel”. De moeder van Jantje zegt
dan: “Hij denkt dat hij dan alleen dinsdags hoeft te werken”.
Geef ons heden ons …
De directeur van Heineken komt bij de Paus op bezoek en
zegt: “Ik geef u 1 miljoen euro als u in uw gebed in plaats van:
“geef ons heden ons dagelijks brood” eens zegt: “geef ons
heden ons dagelijks bier”. “Onmogelijk” wimpelt de Paus zijn
voorstel af.
Een jaar later komt de directeur opnieuw naar de Paus en
biedt hem nu 5 miljoen euro. Weer weigert de Paus. Als de
bierdirecteur voor de derde keer de Paus komt smeken of hij
nu “geef ons heden ons dagelijks bier” wil zeggen, nu voor 20
miljoen euro, aarzelt de Paus en belt zijn secretaresse:”
Wanneer loopt dat contract met die bakker af?”
Hier wat raadseltjes!
Het is rood en het valt van de tafel?
Een kersenschudding!
De vader van jantje heeft 3 zoons kwik kwek en …
Jantje, of dachten jullie iemand anders…

Waarom eet jantje niet graag M&M's?
Dat duurt zo lang vooraleer die gepeld zijn
Hoe noem je een raadselachtige kerst?
Quiz-mas
Een zware crimineel wordt veroordeeld tot de
doodstraf. Hij heeft de keuze uit drie kamers: – De
eerste kamer staat constant in brand. – De tweede kamer zit
vol met zwaar bewapende sluipmoordenaars. – De derde
kamer zit barstensvol woeste roofdieren die al drie jaar niets
hebben gegeten. Welke kamer moet hij nu nemen?
Hij neemt de derde kamer. De dieren zijn toch al verhongerd.
Wat doet Jantje als hij vogels wil vangen?
Hij gooit een kat in de lucht.
Op een munt staat 586 v.C. (voor Christus), hoe oud is deze
munt?
Er kan nooit een munt geslagen geweest zijn met de
vermelding ‘voor Christus’, want toen wist men nog niet dat
er ooit een Christus geboren zou worden!
Kies een willekeurig getal. Tel er nu 4 bij op en verdubbel het.
Trek er 3 van af en deel dit getal door 2. Sluit nu je ogen. Wat
is het?
Donker!

Onze moppen en raadsels zijn officieel op. Nu is het tijd voor
Chinese les.

Welk kersttype ben jij? Doe de
test en kom het te weten:
Kijk je al maanden uit naar 25 december of zou je liever
hebben dat het al voorbij was? De één begint in augustus al
met aftellen tot kerst, de ander vind het allemaal maar niets.
Welk kersttype ben jij? De leiding is benieuwd!

1. Je krijgt in september een uitnodiging van je oma
om daar kerst te vieren:
a. Jij verontschuldigt je en zegt dat je dan op
vakantie bent ook al heb je nog niets geboekt.
b. Je bent opgelucht dat dat alvast geregeld is
en je niet zelf iets in elkaar moet steken.
c. Je baalt: ze is je voor. Het liefst vier je
uitgebreid kerst bij jou thuis met de hele
familie een chique diner en een toren hoge
kerstboom vol lichtjes.
2. Als je met niemand rekening moet houden ziet jouw
ideale kerst er als volgt uit:
a. Uitslapen, pizza’s bestellen en 2 dagen lang
ondergedoken in je pyjama films kijken.
b. Een beetje gourmetten, je misselijk eten aan
kerstkransjes en voor de zoveelste keer Home
Alone kijken.
c. Op kerstavond naar de avondmis, op
kerstochtend met het hele gezin uitgebreid
ontbijten, vervolgens een lange wandeling
maken, spelletjes spelen om tegen de avond
rond te tafel voor het diner. Op tweede

kerstdag doe je hetzelfde maar dan met de
andere kant van de familie.
3. Hoe lang van tevoren zet je de kerstboom op:
a. Kerstboom? Welke kerstboom, is kaarsen
aansteken niet feestelijk genoeg?
b. Je zet een kunstboom inclusief lichtjes neer
omdat je een intense hekel hebt aan naalden.
Eigenlijk kan die na kerst met ballen en al op
zolder dan heb ik volgend jaar minder werk.
c. Zodra Sinterklaas het land uit is. Hoe groter
hoe beter. Je koopt ieder jaar weer compleet
nieuwe kerstversiering en het liefst laat je
hem staan tot februari.
4. Wat vind je het minst leuke aan Kerstmis:
a. Geprikkeld uren aan tafel je best doen het
niet over politiek te hebben omdat dat
uitloopt op knallende ruzie met familie.
b. 2 dagen lang het gevoel hebben dat je
waggelend door het leven gaat door al dat
lekkere eten.
c. Dat het maar 2 dagen duurt. Als het aan jou
ligt, vier je 2 weken lang kerst.
5. Als je kerst in het buitenland moet vieren, welke
bestemming kies je dan:
a. In een warm land. Zon, zee, cocktails en dan
na de feestdagen met een gebruind kleurtje
terugkeren.

b. Met vrienden en familie in een chalet op een
of ander wintersportoord zitten. Besneeuwde
bergtoppen, een knisperende openhaard,
spelletjes, warme chocomelk en foute
kersttruien.
c. Londen! De uitbundige kerstversiering, de
feestoutfits, de cadeauverpakkingen die
kunstwerkjes op zich zijn.
6. Het is 29 november en de buren hebben zoveel
lichtjes buiten hangen dat het meer lijkt op kermis
dan Kerstmis. Jij denkt:
a. Ik ga verhuizen!
b. Je bent benieuwd naar hun energierekening
in januari
c. Verdorie, ze zijn me voor.
7. Hoe ziet je ideale kerstdiner eruit:
a. Een afhaalmaaltijd. Pizza, sushi, chinees,
frieten het kan me niet schelen, al ik maar
niet hoef te koken.
b. Met de hele familie gourmetten want je vindt
dat zo knus.
c. Je begint met aperitiefhapjes, dan
voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht,
nagerecht en als je dan nog kunt ademen een
verwen koffietje.

8. Welke rol vervul jij tijdens kerst:
a. Je stort je op de bank, neemt zo weinig
mogelijk deel aan de gespreken en ruimt
zeker te tafel niet af.
b. Je duikt de keuken in om uren boven de
potten te staan, dan hoef je tenminste niet de
hele avond je gasten te vermaken.
c. Je transformeert tot sociaal dier. Je trekt je
feestjurk/kostuum aan en zorgt dat iedereen
voorzien is van een drankje.
9. Wat voor cadeautje wil jij het liefst onder de boom
vinden:
a. Cadeautjes? Met kerst? Alsof de
decembermaand niet al duur genoeg is.
b. Kaartjes voor het concert van mijn favoriete
artiest.
c. Je hoeft geen cadeautjes, met de familie bij
elkaar zijn vind je het grootste geschenk dat
er is.

En dan nu de uitslag, bekijk of je het meest A,B of C hebt
geantwoord en ontdek wat voor kersttype je bent.
Overwegend A:
Onder de familie sta je ook wel bekend als The Grinch. Je hebt
het gevoel dat in december alles gezellig moet zijn en dat is
juist waar je niet goed in bent. December is druk, duur en met
een beetje pech kom je kilo’s aan. Je bent dan ook blij als het
januari is en iedereen weer een beetje normaal doet.
Overwegend B:
Je vindt al dat geregel dat voorafgaat aan kerst maar een
gedoe, maar eenmaal aan tafel met je familie geniet je volop.
Dat is dan ook precies waar Kerstmis voor jou om draait. De
cadeaus, de versiering en het heerlijke eten zijn leuk maar
met familie zijn en samen terugblikken op het afgelopen jaar
vind je het belangrijkst.
Overwegend C:
In augustus luister je al naar Kerstmismuziek, maar in
november ben je helemaal niet meer te houden. Zodra de
winkels hun kerstafdeling hebben opgezet sta jij vooraan om
een kerstboom mee naar huis te slepen. Het huis tover je om
tot een soort Winter Wonder land en weken van tevoren
oefen je alvast op het kerstdiner om alle gangen te
perfectioneren. Je nodigt familie, aanhang, vrienden en
iedereen die wil bij jou thuis uit.

