Woordje van de redactie
Beste Pakojanen

Hier is weer een nieuw Pakootje, deze keer wel digitaal maar
zo hopen we toch wat chironieuws tot bij jullie te krijgen.
Deze coronatijden zijn voor iedereen moeilijk, je zit dagenlang
binnen met steeds dezelfde mensen op je heen. Toch raden
wij jullie aan om veel buiten te spelen, alle geluk zit het weer
wel eens mee!
Ook de zondagen zijn de laatste weken toch een beetje
eenzaam. Om het chirogevoel te behouden doen we met z’n
allen elke zondag gewoon onze chirokleren aan, jij doet toch
ook mee? Wist je al dat onze leidingsploeg ook elke zondag
om stipt 14u in zijn of haar tuin gaat staan en daar om ter
luidst op hun fluitje blazen? Ga volgende zondag ook maar
eens in de tuin staan, wie weet wie hoor je fluiten. Wij zijn
overal en we zijn met veel
Om coronaverveling tegen te gaan kan je eens door dit
Pakootje bladeren. De leiding heeft weer iets leuk voor jou in
petto, ga ook maar eens naar de spelletjespagina kijken want
die hebben we extra uitgebreid. Voor de rest kan je ook een
verslag lezen van ons fuifweekend of jouw gezicht en dat van
je vrienden gaan zoeken op de fotopagina.
Hopelijk zien we elkaar snel terug op de Chiro!
Groetjes,
De redactie
Jasper, Robbe, Iris en Lotte

Pakoworkz

Onze allereerste afterwork was een gigantisch succes! De
leiding was al dagen in de weer. De tent moest rechtgezet
worden, de toiletten voor de fuif moesten op de juiste plaats
staan, heel het terrein moest worden afgebakend,… En ohja,
de parochiezaal moest ook nog klaargezet worden voor onze
Pakoworkz!
Nadat alles juist op tijd klaar stond, kon het feestje beginnen!
Alle sinds dat dachten wij toch, maar de feestgangers dachten
er anders over waardoor wij de dansvloer nog even voor
onszelf hadden. Tot ineens het volk maar bleef
binnenstromen, en amai jullie mama’s, papa’s en andere
chirosympathisanten hebben wat afgedanst! Er werd muziek
gedraaid van alle tijden waardoor iedereen zich wel eens
goed kon laten gaan.
De hapjes vlogen de deur uit en ook de drank bleef maar
vloeien. We besloten dan ook om het feestje een beetje
langer te laten doorgaan. Wanneer we dan uiteindelijk toch
afsloten duurde het nog even voor we iedereen buiten
kregen.
Wat al begon als een lange nacht, werd nog net iets langer
want alles moest natuurlijk nog opgeruimd worden. Toch
hield onze ploeg de moed erin want wat een succes was dat
seg! Na een goede opkuis kropen we allemaal met een goed
gevoel in ons bed. Want als het nu als zo’n succes was, wat
zou dat volgend jaar dan geven!?

De kinderfuif

Op zaterdag 15 februari, de dag na Valentijn enkele uren voor
de grote fuif werd de muziek al volle bak opgezet voor onze
kleinste Pakojanen. Want die kleinste Pakojanen die kunnen
er ook wat van! Er werd veel gedanst, gespeeld en
geschminkt. Onze kinderfuif was wederom een knaller met
veel blije gezichten.
Tijdens de kinderfuif was er van alles te doen. Je kon je benen
vanonder je lijf dansen op de beats van DJ Fie met de
aanwezige enthousiaste leiding. Er was ook een groot
springkasteel opgezet in de tent waar je met elkaar kon
ravotten. Na een tijd waren er ook allemaal verschillende
leeuwen en tijgers die de tent onveilig maakten. Prinsen en
prinsessen werden uitgerust met een prachtige, magische
kroon die de leiding vervaardigde met ballonen.
Voor de ouders was er een mogelijkheid om een drankje te
drinken terwijl ze een babbeltje maakten en genoten van de
blije gezichtjes.
Kortom, Het was het dit jaar weer een amusante editie van de
kinderfuif. We zien jullie graag volgend jaar terug!

Pako eens een ander
De voorbereidingen waren al bezig in mei vorig jaar toen enkele
jongens zich hier al hadden achter gezet. Niet snel daarna volgde
ook enkele meisjesleiding en konden we er beginnen in vliegen. Er
werd gediscussieerd, affiches geplakt, nog meer affiches geplakt en
enoooorm veel reclame gemaakt.
En toen kwam de fuif dichterbij. De week van de fuif (op woensdag,
naar jaarlijkse gewoonte) werd de tent rechtgetrokken. Normaal
gaat dit als een fluitje van een cent met zo’n sterke leidingsploeg,
maar dit jaar waren er toch wel enkele complicaties die optraden
tijdens het opzetten: het weer. De wind viel niet echt mee en we
hadden even gedacht dat onze fuif niet kon doorgaan.
De avond zelf: zaterdag 15 februari, iedereen had wel een klein
stresske. Gaat die tent wel blijven staan? Sebiet staat den
burgemeester hier om te zeggen dat het afgeschaft wordt. We
hebben dan beslist om ons knalfuif dan toch maar te laten starten
met de goeie beats van DJ Reeze. En we hadden het helemaal niet
zien aankomen: maar om 20.45 (een kwartier VOOR dat de fuif
begon) stonden er al mensen te wachten om binnen te gaan. Hoe
knallen is da?! Niet veel later volgde er nog wat top DJ’s en ne sakso
en om ons fuif af te sluiten hebben we nen DJ uit eigen huis laten
spelen: niemand minder dan DJ Mille samen met de bekende leider
MC LIL Beffie.
Het was echt een knalfuif want da mogen we wel zeggen na een
gevulde tent, heeel veel stress bij de leiding (en misschien nog wat
meer bij de VB’s), bijna 30 vaten bier en toch wel zo goed als 1500
man dat binnen is geweest. Kortom: een prestatie om in ons Pako
bestaan toch wel trots op te mogen zijn.
Korte samenvatting: Het was een KNALFUIF.
MERCI

Pinkels
Liefste pinkels

Spijtig dat wij jullie al lang niet meer gezien hebben. Toch zijn
wij heel dankbaar voor de voorbije zondagen waar jullie zo
talrijk aanwezig waren.
In januari mochten wij jullie zangtalent bewonderen tijdens
drie koningen zingen. Ook heeft deze gekke benden een
popcornvulkaan laten uitbarsten. Verkleden konden jullie als
de beste voor de stoet. Samengevat wij hebben ons de
afgelopen maanden goed geamuseerd. Ten slotte hopen wij
dat jullie allemaal meegaan op Chiro kamp!
Hopelijk tot snel!
Kusjes Iris, Floor en Flore
OH NEE HELP! Wij zitten nog op de Chiro! Helpen jullie de
leidsters de juiste weg te vinden naar hun huisje?

Miniclub

Dag allerliefste miniclubbers,
Hopelijk kunnen jullie je nog amuseren nu we al een tijdje
thuis moeten zitten en vervelen jullie je niet al te veel. Wij
vinden het alvast super jammer dat in deze tijden de chiro
niet kan doorgaan want dat is nu eenmaal het leukste wat er
is! Nu het jaar stilletjes aan tot z'n einde komt kunnen we ook
al allemaal beginnen uitkijken naar het chirokamp, het
hoogtepunt van het jaar!!Tot snel! Hier alvast een klein
spelletje om je mee bezig te houden.
Groetjes van de leiders!!

Speelclub meisjes
Liefste speelclubjes,

Het jaar is weeral over de helft en we hebben al een hoop
avonturen beleefd! We hebben al samen koekjestaart
gemaakt en Olaf verlost uit het ijs. Jullie hebben ook al laten
zien hoe goed jullie jezelf kunnen verkleden en natuurlijk hoe
vuil jullie jezelf kunnen maken door een modderbad te
nemen in de plassen en de vettige dag. Spijtig genoeg loopt
het jaar niet zoals het moet lopen

. Hierdoor kon ons

geweldige speelclubweekend niet doorgaan
. Maar we
hopen vooral dat iedereen veilig en gezond is en dat dit snel
voorbij is zodat we jullie zo snel mogelijk terug zien! Dan
kunnen we onze verloren tijd hopelijk op kamp weer inhalen!
Dikke kus, jullie lieve leiding
ANNAnas, BIJNAAM LIENE ?? ,AppelSIEN
XXXX
OPDRACHT: Voor Sien en Anna hebben jullie al een fruitige
bijnaam verzonnen MAAR voor Liene vonden we helemaal
geen fruit met haar naam… Daarom vragen we aan jullie om
eens goed na te denken voor een bijnaam voor Liene. Deze
mogen jullie ouders dan doorsturen naar ons.
Veel Succes!! xxx

Speelclub jongens
Beste speelclubbertjes
Door de coronacrisis zouden we het bijna vergeten, maar we hebben er tot
nu toe echt een topjaar van gemaakt. Wij, de leiding, zijn zeer tevreden over
jullie enthousiasme en inzet.
De speelclub is op weekend geweest in het heem van Chiro Bouwel, dit
kunnen ze ons al niet meer afnemen. Hier hebben we verschillende leuke
activiteiten gedaan: vrijdagavond een spectaculaire estafette,
zaterdagochtend een groot spel met opdrachten om het gebied te
verkennen en zaterdagnamiddag een Fortnite-themaspel. Zaterdagavond
gingen we naar de kloek, daar konden de speelclubbers zich uitleven in de
binnenspeeltuin en kregen ze een ijsje. Tijdens het weekend waren wij, de
leiding, koks van dienst. Zaterdagmiddag maakten we heerlijke spaghetti en
zaterdagavond bakten we lekkere frietjes. Alvorens we zondagochtend terug
naar huis gingen, speelden we nog een voetbalwedstrijd leiding vs leden. Wij
vonden het in ieder geval een geslaagd weekend.
De eerstvolgende zondag na het weekend organiseerde we een heuse
legerdag, die wat deed denken aan Kamp Waes. De andere zondagen na het
weekend werden ernstig gedwarsboomd door stormen Dennis en Chiara. De
speelclubbers lieten het niet aan hun hart komen, we zagen namelijk de film
The Lion King en speelden gezellig kaartspelletjes. Op zondag 1 maart zijn we
ook nog naar de carnavalsstoet in Herenthout geweest, waar onze
speelclubbers onder andere snoep konden vangen.
Tot slot, wij missen zowel jullie als de Chirozondagen enorm hard. Het is
voor iedereen onduidelijk wanneer we terug ons normale leven zullen
kunnen lijden, daarom moeten we toch proberen om er het beste van te
maken. Hierin willen wij zeker ons steentje bijdragen door op
zondagnamiddag voor jullie opdrachten en spelen te voorzien, weliswaar
vanop afstand.
Lieve groetjes van jullie leiders Knart, Yuki en Jappe en als allerbelangrijkste:
hou jullie gezond.

Kwiks
Er was eens een jongen, gekend door
iedereen door zijn rol in LikeMe. Hij had
dan ook veel fans, maar niet zoveel
vrienden.
https://www.youtube.com/watch?v=hp
PJyPu8HRw

Kwiks

Op zijn wandeling kwam
hij plots een vis tegen,
een naamgenoot zelfs.

Vrienden nodig? Ik weet
echt de plaats waar jij
moet zijn.
Bij mij op de chiro
hebben we echt al kei
leuke dingen gedaan.

Wat is er aan de hand? Je
kijkt zo triest?

Had ik maar iemand waar
ik al mijn verhalen tegen
kon vertellen

Ik heb
nood aan
echte
vrienden

https://www.y
outube.com/w
atch?v=VcmH9t
Zw6r8

Zo hebben we een
kei leuk kerstfeestje
gehad, hebben we
dierenspelletjes
gedaan, waardoor ik
in de groep ben
gekomen. Ook zijn
ze ook al gefilmd
geweest, echte
talenten

https://www.youtube.com/
watch?v=D-g3b11fcC0

We zijn ook al naar
de stoet geweest,
en er gaan nog
zoveel leuke dingen
gebeuren

Wow, klinkt kei leuk,
kan ik er dan
zomaar bijkomen?

Tuurlijk, we gaan nog kei
leuke dingen doen, jij
bent zeker welkom!

https://www.youtube.com/watch?v=_MFIU0qgPsw

Rakkers
Beste rakkertjes,

Gaan, gaan en blijven gaan. Dat hebben we elke zondag van 2
tot 5 gedaan.
We hebben geen moment stilgezeten want er stonden vele
toffe spelletjes en activiteiten op het programma;
klakkenbuizen, bosstratego , een grote zoektocht en we zijn
naar de stoet geweest om snoep te vangen. Kortom veel
buiten geravot en gespeeld zoals het hoort op een echte
chirozondag.
Spijtig gaan vele chirozondagen en ons weekend niet door
omwille van corona.
Wij keken er zelf ook heel hard naar uit.
Om de pijn een beetje te verzachten
kunnen jullie altijd meedoen met de
online jeugdbeweging via facebook. Wij
hebben zelf ook niet stilgezeten en
hebben kamp rakkers opgericht. Elke
week krijgen jullie een filmpje
doorgestuurd waarin er gevraagd wordt
om enkele opdrachten uit te voeren.
Wij hebben nog een hele hoop toffe
spelletjes en programma in petto.
Hopelijk kunnen we er snel weer in
vliegen!
Jullie liefste leiding
Ian en Robbe

Tippers

Hey tippertjes van ons
We staan er nog altijd van versteld hoe gemotiveerd jullie zijn
om elke zondag weer paraat te staan op de Chiro om er een
toffe zondag van te maken. Jullie zijn allemaal stuk voor stuk
chirogrieten. Niets schrikt jullie af, zelfs de toppers niet ;).
Eerst kei hard balen voor het samenspel, maar dan toch
uiteindelijk alles uit de kast te halen om het een kans te
geven. Dit is dan ook heel goed uitgedraaid, want we konden
onze oren niet geloven toen we hoorden dat jullie het
eigenlijk nog wel tof vonden. Valsspelen is ook spelen, zijt ma
zeker da onze tippers goed kunnen valsspelen. Ook hebben
jullie jezelf helemaal omgedoopt tot echte koks en
maffiabazen. Pannenkoeken maken bleek helemaal geen
probleem te zijn en onderhandelen evenmin. Drugs
verstoppen in jullie sokken bleek een heel sterke tactiek te
zijn, want zo hebben jullie ervoor gezorgd dat de leiding de
kans niet kreeg om deze te vinden.
We hebben veel bewondering voor jullie en kijken er altijd
naar uit om voor jullie klaar te staan. We missen jullie al en
hopen dat we elkaar snel terug mogen zien!!!!
Veel kusjes
Ella, Margot en Lieze
Hieronder zien jullie de foto’s terug die jullie moesten
uitbeelden, maar kunnen jullie ze ook terug linken aan de
originele foto?

Toppers

Sorry liefste toppertjes maar door heel de coronaheisa lijkt
jullie leiding de chiro even uit het oog verloren te zijn en is er
in dit pakootje geen tekstje voor jullie terug te vinden.
Hieronder vind je wel nog een leuke kleurplaat van een virus,
hoe denkt jij dat het coronavirus eruit ziet? Laat je fantasie
werken!

Tiptiens

Dingen om te doen tegen coronaverveling:
1. Ontwerp een Tiptiens-logo (wie weet wat kunnen we
daar nog mee doen
)
2. Oefen op je koprol (ja Merel, vooral gij)
3. Hou een theekransje met je knuffels en doe alsof wij
het zijn
4. Denk terug aan jullie afgelopen kamp en hoe
onvergetelijk het was
5. Droom over ons kamp samen (als je goede ideeën
hebt, mag je ons altijd een berichtje sturen)
6. Maak een bucketlist voor wat je als Tiptien nog wilt
doen
7. Begin al te leren voor jullie theoretisch rijexamen
8. Zoek een wereldrecord om te verbreken
9. Verbreek dan dit wereldrecord
10. Maak je eigen zeep
11. Maak (minstens) elke week een vlog zodat wij jullie
leven kunnen volgen
12. Maak een stamboom van je (chiro)familie
13. Maak een lijst met anti-verveeltips (voor de volgende
keer)
14. Zing karaoke
15. Stuur je grootouders een zelfgemaakt kaartje
16. Doe een middagdutje (om al eens te oefenen voor de
platte rust)
17. Maak een spotifyplaylist en deel die met ons
18. Volg de Instagram account “blijf in uw kot”
Als laatste hebben we nog een kleine verrassing voor jullie,
check zeker deze link even! Veel kusjes en knuffels en tot snel
http://www.easymoza.com/index.php?p=33&t=9&vi=401667903
(tip: jullie enige grote liefde en kijk zeker op de fotopagina! xoxo)

Kerels

Liefste schatjes van patatjes,
Om te beginnen hoopt de leiding uit de grond van hun hart
dat iedereen nog gezond en wel is vandaag de dag en als dit
niet het geval zou zijn: niet blijten en vroeg in uw bedje, een
echte kerel kan hier tegen hihi. Wij als leiding vinden het
natuurlijk bijzonder jammer dat onze geliefde Chirozondagen
niet kunnen doorgaan de komende weken en geloof het of
niet, ook wij pinken nu elke zondag tussen 14 en 17 uur een
traantje weg. Aangezien wij onze entertainende taak niet
meer kunnen uitvoeren komende zondagen, hebben wij een
aantal tips neergeschreven om de tijd te verdoen wanneer je
je zou vervelen:
- Maak een mooie tekening voor de leiding
- Bak een lekkere cake voor de leiding
- Leer een backflip voor de leiding
Zo dat was het dan. Hopelijk tot snel kapoentjes.
Liefs jullie leiding,
Mille en Arne.

Aspitiens
Ollaaa CHICKA’S

Hoe is het in quarantaine? Bij jullie leiding enorm saai, wat
missen wij onze zalige Chiro Zondagen! Hopelijk zien we jullie
snel terug op de Chiro om nog enkele geweldige zondagen te
beleven voor we op kamp vertrekken.
We hebben jullie al tips gegeven om de
quarantaine te overleven. Nu zullen we
jullie wat tips geven over wat er nog te
wachten staat.
We geven 1 voorbeeld → I’ll be there for
you - The Rembrandts → Theme song van
FRIENDS omdat wij allemaal vriendjes zijn.
<3 (;
She’s so gone - Lemonade Mouth
The climb - Miley Cyrus
Picture to burn - Taylor Swift
Play Dirty - Kevin McAllister
Theme song - Teen mom
De juiste antwoorden zullen jullie
ontdekken als we de spelletjes of
activiteiten doen.
Hou ook de komende dagen onze
WhatsApp groep goed in het oog want daar zullen ook nog
wat leuke dingen op verschijnen.
Hou jullie veilig en gezond!
kisses, xoxo
Liese & Haike <33333

Aspiranten jongens
Dag lieve aspiranten

Om te beginnen willen wij eerst meedelen dat we jullie
ontzettend hard missen in deze rotperiode. Na al die leuke
dingen dat we al hebben gedaan zoals de leefweek, de
leefweek en de leefweek zijn we een zeer hechte groep
geworden. We kijken al heel hard uit naar het opkomend
kamp om daar heel den dag super mario bros te kassen en
take me as I am te beluisteren . Ook gaan jullie nu door
deze corona-periode nog langer moeten wachten op jullie
aspi-trui….jippie ja jee, santé, ouwe pee, in het bos staat een
ree, de sakke en den bal op een slee. Aangezien jullie al heel
lang hebben moeten wachten hierop, willen wij u wel al
zeggen dat het ontwerp toch al een tijdje af is maar de
bedrukking lang op zich laat wachten (niet onze schuld dus).
Aangezien jullie ons toch nooit geloven, krijgen jullie het
ontwerp van ons logo al te zien (hopelijk vindt je het een klein
beetje mooi, zo niet, pech).

Veel aan moeten veranderen, dus goed gewerkt leiding!
Dankuwel jongens.

Oh nee de aspiranten zijn op zoek naar hun truien, kan jij ze
de weg wijzen? Het wordt een moeilijke zoektocht maar ooit
zullen ze er wel eens geraken.

Spelletjes

Help jij Mickey Mouse de uitweg van
het doolhof te vinden?

Zoek de verschillen!

Los de rebussen op!
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Waar is Wally? Zoek jij Wally op de onderstaande foto’s?

Wie van de leiding zit er in de ton?

De dieren van de boerderij zijn hun kleuren
kwijtgeraakt. Geef jij ze terug kleur?

Wat ziet daar op de tak? Verbind de nummers
in de juiste volgorde om het te weten te
komen!

Mopjes en raadsels

Welk van de onderstaande fruitsoorten hoort niet thuis in
het rijtje?
Appel, druif, banaan, kers, peer
Banaan, want het is de enige waar de schil van af moet
vooraleer op te eten.
Ken je die mop van die blinde drummer?
Die slaat nergens op!
Waarom lopen er veel dieven langs de snelweg?
Daar heb je een vluchtstrook.
Waaraan kun je een dom blondje herkennen die aan het
spookrijden is?
Aan het witte laken over de auto.
Wat is het verschil tussen een schooljuffrouw
en een tandarts?
De tandarts zegt: "Mondje open!"
en een schooljuffrouw zegt: "Mondje dicht!"
Welke slang is ongevaarlijk?
Een tuinslang.
Wat krijg je als een hond lang in de zon ligt?
Een hotdog.
Piet gaat 's morgens in zijn vaders nieuwe auto rijden. Als hij
's avonds thuiskomt zegt hij tegen zijn vader: 'Ik heb goed en

slecht nieuws. Wat wil je als eerste horen?' 'Doe eerst maar
het goede nieuws', zegt zijn vader. 'Nou, de airbag doet het
erg goed!'
‘Help! Help! Ik kan niet zwemmen!’ roept een man in het
water. Een man aan de kant kijkt toe en zegt: ‘Ik ook niet,
maar hoor je mij zo schreeuwen?’
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Appel = 6, Banaan = 6, Kokos = 4

Vergeten liedje: Maak het mee
(2000 – 2001)
Hey! Ik mag hier ook mijn zegje doen
en jij bent ideeënkampioen,
want wij zoeken samen niet alleen
een vinger in de pap voor iedereen.
Onlangs ontdekte ik een spel,
dat ik wel eens wou spelen.
De leiding zei: "Wat een idee:
we spelen met je mee!"
Wil iemand eens iets anders doen:
gewoonweg uitproberen!
We sleutelen er aan en gaan
er samen tegenaan.
Als er iets is in onze buurt,
de Chiro blijft niet zitten.
De handen uit de mouwen maar:
ons actieplan is klaar!
En zit je dan nog met een ei,
dan moet je dat maar zeggen.
Op school, thuis, in de Chiro,
je krijgt het niet cadeau.

Zin om nog wat chiroliedjes te zingen? Zoek dan even de tekst
op op de website van de chiro, wie weet welke schatten zijn
daar nog te vinden!
https://chiro.be/spelletjes-en-liedjes/liedjes

Kalender

