Woordje van de redactie
Beste pakojanen

Het nieuwe Chirojaar is weer van start gegaan. De leiding is
stilletjes nog aan het nagenieten van de geweldige kampen die
we gehad hebben. Ondanks corona hebben we allemaal het
beste van onszelf gegeven om het kamp zo fantastisch mogelijk
te maken. Dit kunnen jullie allemaal lezen in de verslagen van
het bivak. Voor de nieuwe leden is er in deze editie te vinden
wat Chiro juist is en wat het allemaal inhoudt.
Onze volledige leidingsploeg stelt zich ook voor in dit pakootje.
Neem gerust eens de tijd om je nieuwe leiding wat beter te
leren kennen. Misschien ontdek je wel dingen die je helemaal
nog niet wist!
Dit jaar hebben we weer een volgeboekte planning, die jullie
een beetje verder kunnen vinden. We hopen met z’n allen dat
onze evenementen kunnen doorgaan, maar zoals het
jaarthema zegt: dit Chirojaar wordt een onvoorspelbaar jaar.
We hopen op een geweldig, bruisend en bangelijk Chirojaar,
dat vele herinneringen zal opleveren.
Groetjes
De redactie
Evert, Jasper, Lotte en Floor

Chiro was da?
Iets voor mij?
Speel jij graag buiten en maak jij
graag kampen in het bos? Is
samenspelen met al je vrienden wat
jij het allerliefste doet? Staat
ravotten en vuil worden op het
lijstje van dingen die je zeker wilt
doen? Kom dan eens meespelen,
want dit is exact wat chiro inhoudt!

Wie? Wat? Hoe?
Bij onze chiro, Zandlaan 44A, ben je elke zondag van 14u tot
17u welkom om mee te spelen en een ongelofelijk leuke
namiddag te hebben. Ben jij 6 jaar of ouder en heb jij zin om
onze chiro te komen ontdekken? Kom dan zeker langs! Wij
starten het jaar op zondag 13 september. Toch niet helemaal
overtuigd? Neem dan een kijkje op de facebookpagina ‘Chiro
Pako’ voor sfeerbeelden of surf naar onze website
www.chiropako.be .

Wat kost dat chiro?
Het inschrijvingsgeld bij Chiro Pako bedraagt 30 euro. Hierin
zit ook verzekering voor uw kind. Heeft uw kind een
accidentje of een ongeval bij een Chiro-activiteit, dan betaalt
de Chiroverzekering het stuk terug dat niet door de
mutualiteit betaald wordt. Bij gevallen van burgerlijke
aansprakelijkheid (bijv. uw kind schopt een ruit kapot bij het
voetballen), betaalt uw familiale verzekering. Heeft u dat
niet? Dan betaalt de Chiroverzekering. Materiële schade aan
persoonlijke bezittingen (kledij, rugzak, gsm, fiets, bril) is niet
verzekerd.

Kledij
Om aan te tonen dat we allemaal tot dezelfde groep behoren
en om ervoor te zorgen dat iedereen ons herkent, dragen we
een chiro-uniform. Chiro Pako heeft een eigen t-shirt en
andere chirokledij kan je kopen in de winkels van de Banier.

Chiro en corona
Op de Chiro moeten we ons nu ook aan enkele regels houden
in verband met de coronamaatregelen. Zo zullen de leden
opgesplitst worden in bubbels van max. 50 personen. Ook
zullen we elke zondag bij vertrek en aankomst een kiss&ride
zone voorzien om alles vlot en veilig te laten verlopen. Wij
vragen de ouders en kinderen boven 12 jaar ook zeker een
mondmasker te dragen bij aankomst. Als je in je eigen bubbel
zit mag dit afgezet worden en zijn we klaar om weer een
zondag te ravotten!

Jaarthema: onvoorSPELbaar
t’Is tijd voor iets nieuws. t’Is tijd voor iets
‘OnvoorSPELbaars!’

De Chiro wilt met het nieuwe jaarthema het ‘SPEL’ centraal
zetten. Soms is leiding meer bezig met cursussen of
evenementen dan met activiteiten voor leden, hier brengen
we dit jaar verandering in! Ook is het doel van dit jaarthema
eens helemaal outside the box te denken, het is tijd voor een
frisse wind.
In dit jaarthema zijn er drie focuspunten:
Doe ’n keer zot! Doe eens iets helemaal anders, verlaat
samen eens je comfortzone en maak er een geweldig
Chirojaar van.
Spel. Het spel staat centraal om er zo eens een hele nieuwe
blik op te richten. We denken groots en outside the box, meer
zelfs: we breken de doos af en maken er een wasmachine van
die ons plotseling naar een ander universum brengt. Elke
zondag geven we een onverwachte draai.
Inleving en fantasie. Inleving en fantasie kan een hele nieuwe
kijk geven op een spel. Om je helemaal in te leven heb je dan
ook niet veel nodig, less is more en dat is ook de uitdaging!
Dit jaar gaat Krabbel ons begeleiden in onze zoektocht naar
onvoorspelbaarheid. Krabbel is een speciaal wezentje en
heeft dan ook een speciaal talent, hij kan in elk voorwerp

zitten! Je kan hem altijd herkennen aan zijn fonkelende
gekleurde ogen.
Help jij Krabbel en de leiding mee er een ‘onvoorSPELbaar’
Chirojaar van te maken? Yes! Dan doen we dit samen elke
zondag!

Kamp 2020 meisjes

Een dagje later dan normaal vertrokken we ook dit jaar weer
op kamp! We konden ons helemaal onderdompelen in de
wereld van de piraten. De piraten hadden namelijk onze hulp
nodig om de schat te vinden, want waar lag die nu eigenlijk?
De drie bubbels namen het tegen elkaar op, wie zou het
snelste de schat vinden? Uiteindelijk kwamen ze elkaar tegen
aan het einde van hun tocht, toen ze wel heel dicht bij de
schat waren. Een schat hebben is allemaal heel mooi maar
het is nog veel mooier als je het kan delen met je vrienden!
Onze kampplaats zag er toch wel wat anders uit, alles was
mooi verdeeld zodat elke bubbel zich ten volste kon uitleven.
En eten, dat deden we deze keer in een grote circustent! Het
eten was ook dit jaar weer heerlijk. We hadden een hele
nieuwe kookploeg mee maar daar heeft niemand iets van
gemerkt, we konden weer elke maaltijd smullen.
Bij onze Pako-piraten werd regelmatig uit volle borst
gezongen, dit hebben wij (en de buren) mogen merken
tijdens onze zangstonde en quiz. Verder deed iedereen ook
leuke dingen in groep. Zo pimpten de pinkels en speelclub
leuke hoedjes, speelden de kwiks in de modder, versierden de
tippers kussenslopen en gingen de tiptiens en aspitiens op
avonturentrophy in het zilvermeer.
Kortom we hebben de wereld van de piraten helemaal
ontdekt en dit door een week heel veel plezier te maken! Wie
weet wat staat er ons te wachten op onze volgende
zoektocht, jij gaat toch ook mee?

Kamp 2020 jongens

Op 12 juli was het eindelijk weer zover. De jongens van Chiro
Pako vertrokken op kamp in Mol. Een kamp dat door de
coronaheisa op het eerste zicht onmogelijk zou zijn, maar
ondanks alles kon het kamp eindelijk doorgaan. En wat voor
een kamp was het. Ondanks de bubbels, mondmaskers en
maatregelen werd het een kamp om nooit te vergeten. Eens
dat het kamp begonnen was bleek dat alle aangekomen hulp
zeer welkom was. De plaatselijke professor die zijn lab in Mol
had, kon daardoor zijn meesterwerk, de eerste
teletijdmachine in de geschiedenis van de mensheid,
afwerken met extra gereedschap en materiaal. Voor het
afwerken van deze klus werd een heel leger van techniekers,
ingenieurs, robots en andere techneuten uit het befaamde
Nijlen gehaald.

Echter, tot overmaat van ramp werd deze machine gestolen
door superschurk Parakjak. Deze zou met zijn leger schurken
dat hij uit het verleden haalde de wereld overnemen.

Gelukkig waren er ook geheime agenten en hackers uit Nijlen
gekomen die deze schurken konden opsporen. Uiteindelijk
bleek dat de enige uitweg om superschurk Parakjak te
verslaan, het vernietigen van deze machine zou zijn. De
superschurk was immers te sterk geworden met zijn leger
slechteriken uit het verleden.

Er werd door het ministerie van pako veiligheid een heus
noodplan uitgewerkt samen met de professor en hacker
hackboi69. Hierin stond dat alle bewoners van de Pako-staat
geen elektriciteit mochten gebruiken zodat de machine
uiteindelijk zoveel elektriciteit door zich kreeg dat deze zou
ontploffen. Door de hulp van alle techneuten en
wetenschappers werd de wereld gered van een mogelijke
ondergang en werd megaslechterik Parakjak verslagen.

Voorstelling leiding

Dit jaar vliegen we er weer in met een mega gemotiveerde
leidingsploeg! Ken jij hen al allemaal? Wij stelden ze een paar
vragen voor jullie, zo leer je hen wat beter kennen.

Pinkels
Naam: Van de Peer
Voornaam: Lieze
Bijnaam: /
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Toegepaste Economische
Wetenschappen
Hobby’s: Dansen, joggen en chiro natuurlijk
Vanaf wanneer zit je in de chiro: 1ste jaar
pinkel
Wat is je lievelingskleur: Rood
Waar ben je bang van: Vieze beestjes
Wat is je favoriete chirospel: Klakkebuizen en
honkbal
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Netflix &
chill + met vrienden afspreken
Hoe heet je knuffel: Tingeling en Punky
Favoriete kampeten: Kip met appelmoes,
gebakken patatjes en currysaus.
Leuk weetje: Ik heb putjes in mijn kaken als ik
lach.
Beste openingszin: Weet jij van wel materiaal
jouw t-shirt is gemaakt? Boyfriend material ;)
Naam: Verrelst
Voornaam: Birthe
Bijnaam: Birth (zoals in vogel in het Engels)
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Handelswetenschappen
Hobby’s: Volleybal
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Vanaf eerste
jaar Pinkel
Wat is je lievelingskleur: Donkerblauw
Waar ben je bang van: De dood
Wat is je favoriete chirospel: Honkbal
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Afspreken
met vrienden en vriendinnen

Hoe heet je knuffel: Beer
Favoriete kampeten: Kip met curry, gebakken
patatjes en appelmoes
Leuk weetje: Als er een pan/pot op het vuur
heeft gestaan, moet ik die direct erna onder
koud stromend water houden. Soort van
autistisch trekje
Beste openingszin: Ik ben een telefoonboek
aan het schrijven, mag ik je nummer?
Naam: Verbeeck
Voornaam: Haike
Bijnaam: /
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Maatschappelijk werk
Hobby’s: CHIRO, tennis, volleybal &
wintersport
Vanaf wanneer zit je in de chiro: 6 jaar, vanaf
de Pinkels
Wat is je lievelings kleur: Oranje
Waar ben je bang van: Duiven
Wat is je favoriete chirospel: Feestje op den
boot
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Iets actiefs,
avontuurlijks
Hoe heet je knuffel: Roosje (roos nijlpaard)
Favoriete kampeten: Kip met appelmoes en
gebakken patatjes
Leuk weetje: Ik vertrek (hopelijk) in februari op
ERASMUS
Beste openingszin: Mocht je me zoeken, ik
ben in de wolken <3

Miniclub
Naam: Van de Peer
Voornaam: Sander
Bijnaam:Sakke
In welke gemeente woon je:Nijlen
Studies:Industrieel ingenieur in de KUL
Hobby’s: Voetbal en chiro
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Vanaf eerste
jaar miniclub
Wat is je lievelingskleur: Rood
Waar ben je bang van: Slangen
Wat is je favoriete chirospel: Klakkebuizen,
bosstratego,… De chiro speelt enkel maar hele
leuke spelletjes 
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Afspreken
met vrienden
Hoe heet je knuffel: Vroeger heette men
knuffel tikkie. Inmiddels is hij overleden.
Favoriete kampeten: Frietjes met videe
Leuk weetje: Ik ben een hele speciale slaper. Ik
slaap soms met ogen open, ik praat af en toe in
mijn slaap en ik doen breed in bed.
Beste openingszin: Hallo!
Naam: De bruyn
Voornaam: Evert
Bijnaam: Beffie
In welke gemeente woon je: 2560 Nijlen
Studies: Automotive management
Hobby’s: Chiro, vriendin onderhouden
Vanaf wanneer zit je in de chiro: 1e jaar
Miniclub
Wat is je lievelingskleur: Grijs
Waar ben je bang van: Hersen operatie
Wat is je favoriete chirospel: Feestje op de
boot of vaktrekken

Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Nuttig bezig
zijn
Hoe heet je knuffel: Woefke
Favoriete kampeten: Frikadellen met krieken
Leuk weetje: Ik kan niet stil zitten
Beste openingszin: Ik vind je best
aantrekkelijk, je viel me meteen op toen je
binnen kwam

Speelclub meisjes
Naam: Guldentops
Voornaam: Julie
Bijnaam: Jul / Julgul
In welke gemeente woon je: Grobbendonk
Studies: Leerkracht lager onderwijs
Hobby’s: Chiro
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Sinds het 1ste
leerjaar
Wat is je lievelingskleur: Appelblauwzeegroen
Waar ben je bang van: Grote spinnen
Wat is je favoriete chirospel: Kiekeboe
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Afspreken
met vrienden & vriendinnen
Hoe heet je knuffel: Nijnie
Favoriete kampeten: Chiropasta
Leuk weetje: Ik val flauw als ik een maaltijd
oversla
Beste openingszin: Ben jij google? Want je
bent alles wat ik zoek
Naam: Hofman
Voornaam:Margot
Bijnaam: Hoffie
In welke gemeente woon je:Nijlen
Studies: Master revalidatiewetenschappen en
kinesitherapie
Hobby’s: Amarylca en sporten
Vanaf wanneer zit je in de chiro: September
2006
Wat is je lievelingskleur: Oranje
Waar ben je bang van: Spinnen
Wat is je favoriete chirospel: Vierkante cirkel
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Sporten of
bakken
Hoe heet je knuffel: Ik heb geen knuffel

Favoriete kampeten: Macaroni met kaas en
hesp
Leuk weetje: Ik vertrek (hopelijk) in februari
voor 3 maanden naar Madagaskar!
Beste openingszin: Gelooft ge in liefde op het
eerste zicht of moet ik nog is langslopen?
Voornaam: Anna

Speelclub jongens
Naam: Visterin
Voornaam: Jasper
Bijnaam: Jappe
In welke gemeente woon je: Broechem
Studies: Burgerlijk ingenieur
Hobby’s: Chiro, tafelvoetbal, muziek draaien,
gamen en voetbal in mijn vrije tijd
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Miniclub
(2008)
Wat is je lievelingskleur: Lichtgroen
Waar ben je bang van: /
Wat is je favoriete chirospel: Katteke wuif
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Leiding
geven
Hoe heet je knuffel: Sven
Favoriete kampeten: Frieten me goe veel
stoofvlees
Leuk weetje: /
Beste openingszin: Ik ben geen
sterrenkundige, maar ik kan je de zon, de maan
en de sterren geven.
Naam: Verelst
Voornaam: Kenneth
Bijnaam: Knart
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Financie- en verzekeringswezen
Hobby’s: Voetballen, Chiro, voetbalmatchen
kijken, gamen
Vanaf wanneer zit je in de chiro: 2de jaar
miniclub
Wat is je lievelingskleur: Geel
Waar ben je bang van: Ratten
Wat is je favoriete chirospel: Baren
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Afspreken
met vrienden
Hoe heet je knuffel: Bene

Favoriete kampeten: Spaghetti
Leuk weetje: Ik ben een echte voetbalfanaat
Beste openingszin: Pluk de dag

Kwiks
Naam: De bruyn
Voornaam: Floor
Bijnaam: Flox(ie)
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Biochemie en biotechnologie
Hobby’s: Chiro
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Van bij de
speelclub (2010)
Wat is je lievelingskleur: groen
Waar ben je bang van: wespen
Wat is je favoriete chirospel: dikke bertha
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: met
vrienden iets doen, gaan lopen of met de
koersfiets rijden
Hoe heet je knuffel: ik heb geen knuffel
Favoriete kampeten: chiropasta en frietjes!!
Leuk weetje: Ik heb deze zomervakantie de
Mont Ventoux opgereden met de koersfiets.
Beste openingszin: Gelukkig heb ik een
zwemdiploma, anders verdronk ik in je mooie
ogen.
Naam: Cautreels
Voornaam: Liese
Bijnaam: Lies
In welke gemeente woon je: Nijlencity
Studies: Ergotherapie
Hobby’s: CHIRO en volleybal
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Vanaf 1ste
jaar speelclub
Wat is je lievelingskleur: Blauw
Waar ben je bang van: In de zee springen
zonder de bodem te kunnen zien.
Wat is je favoriete chirospel: Honkbal
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Gaan
winkelen en leuke dingen doen met vrienden

Hoe heet je knuffel: Kwaakje
Favoriete kampeten: Chiro pasta
Leuk weetje: Ik ben de kleinste van heel de
leidingsploeg
Beste openingszin: Are you a camera? Because
every time I look at you I smile
Naam: Coomans
Voornaam: Ella
Bijnaam: /
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Geneeskunde
Hobby’s: Volleybal en Chiro
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Vanaf het
eerste leerjaar
Wat is je lievelingskleur: Blauw
Waar ben je bang van: Spinnen en liften/kleine
ruimtes
Wat is je favoriete chirospel: Klakkenbuizen en
een dorpspel met de fiets
Wat doe je het liefst in je vrije tijd: Afspreken
met vrienden en netflixen
Hoe heet je knuffel: Homert en Flore
Favoriete kampeten: Yoghurt met fruit,
barbecue en de dessertjes
Leuk weetje: Ik studeer in Leuven.
Beste openingszin: Hoeveel push ups kunt gij
doen?

Rakkers
Naam: De bruyn
Voornaam: Jesse
Bijnaam: Bal, Ballie, Balno
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Bachelor in de Chemie
Hobby’s: Voetballen bij Fc De Boeren
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Sinds eerste
jaar miniclub (2006)
Wat is je lievelingskleur: Blauw
Waar ben je bang van: De SledgeHammer in
Bobbejaanland
Wat is je favoriete chirospel: Bosstratego
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Chillen,
gamen, afspreken met maten
Hoe heet je knuffel: Ik heb geen knuffel
Favoriete kampeten: Frut met stoofvlees
Leuk weetje: Ik ben een boerenzoon
Beste openingszin: Mijn hobby is puzzelen
en jij bent het laatste stukje dat ik zocht.
Voornaam: Yourick

Voornaam: Arne

Tippers
Naam: Engelen
Voornaam: Anouk
Bijnaam: Noukie
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Lerares lager onderwijs
Hobby’s: Chiro, muziekschool en dansen
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Vanaf het 1e
leerjaar
Wat is je lievelingskleur: Blauw
Waar ben je bang van: Het donker
Wat is je favoriete chirospel: Balleke stamp
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Met
vrienden iets gaan doen, tv zien, eten
Hoe heet je knuffel: Lavendeltje
Favoriete kampeten: Frietjes natuurlijk!
Leuk weetje: Aan de zee ben ik los met mijn
gezicht in het zand gevallen
Beste openingszin: Ben jij een spoorlicht want
je bent een lekker ding ding ding
Naam: Cautreels
Voornaam: Flore
Bijnaam: Flor
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Chemie
Hobby’s: Tennis en Chiro
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Eerste jaar
pinkel
Wat is je lievelingskleur: Rood
Waar ben je bang van: Muizen en ratten
Wat is je favoriete chirospel: Honkbal
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Lekker eten
Hoe heet je knuffel: Hond, Ella
Favoriete kampeten: Barbecue
Leuk weetje: Ik zing mega graag liedjes onder
de douche!

Beste openingszin: Are you google? Because
you have everything I’m searching for.

Toppers
Naam: Van Brandt
Voornaam: Robbe
Bijnaam: RVB
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Techniek-Wetenschappen
Hobby’s: Zweefvliegen, Chiro
Vanaf wanneer zit je in de Chiro: Miniclub
Wat is je lievelingskleur: Blauw
Waar ben je bang van: Honden
Wat is je favoriete Chirospel: Klakkebuizen
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Chiro,
Vliegen, Afspreken met vrienden
Hoe heet je knuffel: Teddy
Favoriete kampeten: Worst met stoemp
Leuk weetje: Ik weeg 56kg dus plek genoeg
om elke dag te snoepen.
Beste openingszin: Kan ik een kus lenen? Ik
beloof dat ik hem terug zal geven
Voornaam: Arnaud

Tiptiens
Naam: Bruynseels
Voornaam: Iris
Bijnaam: Doe jullie best maar om er eentje te
verzinnen
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Leerkracht kleuteronderwijs
Hobby’s: Chiro!
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Pinkels (jaar:
2005-2006)
Wat is je lievelingskleur: Rood
Waar ben je bang van: Alleen naar huis fietsen
in den donker
Wat is je favoriete chirospel: Feestje op den
boot
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Met mijn
vriendinnen iets gaan eten/drinken
Hoe heet je knuffel: Mickey
Favoriete kampeten: Chiropasta!!
Leuk weetje: Ik mag vanaf 28 september legaal
alcohol drinken in Amerika
Beste openingszin: You look a lot like my next
boyfriend
Naam: Peeters
Voornaam: Liene
Bijnaam: Aan jullie om dit in te vullen!
In welke gemeente woon je: Nijlen city
Studies: Toegepaste psychologie
Hobby’s: CHIRO
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Eerste jaar
pinkel!
Wat is je lievelingskleur: Oranje
Waar ben je bang van: Spinnen, vallen met de
fiets
Wat is je favoriete chirospel: Honkbal

Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Afspreken
met vriendinnen, eten en muziek luisteren
Hoe heet je knuffel: Rozemarie
Favoriete kampeten: Kip met gebakken
patatjes, appelmoes en curry!!!
Leuk weetje: Ik drink heel graag theetjes!
Beste openingszin: Know what’s on the menu?
Me-n-u

Kerels
Naam: Bruynseels
Voornaam: Ian
Bijnaam: / (of: Iaaaaaaaaan alst echt moet)
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Burgerlijk Ingenieur
Hobby’s: Chiro, Voetbal
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Eerste jaar
Miniclub
Wat is je lievelingskleur: Korenbloemblauw
Waar ben je bang van: De slof van mijn mama
als ik te laat thuis ben
Wat is je favoriete chirospel: Klakkebuizen
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Met
vrienden plezier maken
Hoe heet je knuffel: Den beste
Favoriete kampeten: Baksossis
Leuk weetje: Ik heb al in het stadion van
Westerlo en Waasland-Beveren gevoetbald
Beste openingszin: Ola chica + knipoog

Aspiranten meisjes
Naam: Hofman
Voornaam: Tess
Bijnaam: Tofman
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Master Conservatie-restauratie
Hobby’s: Chiro, sporten (soms)
Vanaf wanneer zit je in de chiro: 2e jaar pinkel
Wat is je lievelingskleur: Bordeauxrood
Waar ben je bang van: Fietsen door
Antwerpenstad
Wat is je favoriete chirospel: Ontrouwe
echtgenoot
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Schetsen
Hoe heet je knuffel: Panda
Favoriete kampeten Vegetarische stoofvlees
dat Katrien maakt (met frietjes)
Leuk weetje: Ik ben ambidexter
Beste openingszin: Giffs zeggen zoveel meer
dan woorden
Naam: Gouwy
Voornaam: Lotte
Bijnaam: Lot
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Geneeskunde
Hobby’s: Chiro en lopen
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Eerste jaar
speelclub
Wat is je lievelingskleur: Roestoranje
Waar ben je bang van: Putten in de grond
Wat is je favoriete chirospel: Honkbal
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Eéntje gaan
drinken met vrienden
Hoe heet je knuffel: Doekje
Favoriete kampeten: Spaghetti

Leuk weetje: Ik kan snel het alfabet
achterstevoren zeggen
Beste openingszin: Mag ik alsjeblief je naam en
telefoonnummer? ’t Is voor in onze logboek.

Aspiranten jongens
Naam: Hens
Voornaam: Ward
Bijnaam: Wakke
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Industrieel ingenieur
Hobby’s: Voetballen bij FC De Boeren en Chiro
uiteraard
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Al van 2007, dit
wordt mijn 14e jaar
Wat is je lievelingskleur: Blauw
Waar ben je bang van: Dat er niemand komt op
m’n begrafenis
Wat is je favoriete chirospel: Er zijn er veel te
veel die super zijn, ik heb geen favoriet.
Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Me amuseren
met zo veel mogelijk vrienden
Favoriete kampeten: Frietjes met vol-au-vent of
stoofvlees
Leuk weetje: Vorig jaar ben ik geopereerd aan
m’n kaken sindsdien zie ik er een beetje anders
uit
Beste openingszin: Hey, Ik ben niet zo voor de
openingszinnen iets hebben om te drinken?
Naam: Daans
Voornaam: Camiel
Bijnaam: Mille
In welke gemeente woon je: Nijlen
Studies: Bachelor in de bouw
Hobby’s: Voetbal & chiro
Vanaf wanneer zit je in de chiro: Vanaf eerste
jaar miniclub
Wat is je lievelingskleur: Blauw
Waar ben je bang van: Boktor
Wat is je favoriete chirospel: Balleke stamp

Wat doe je het liefst in je vrijetijd: Iets gaan
drinken met vrienden
Hoe heet je knuffel: Ik heb er geen maar als ik er
een zou hebben zou ik hem ‘gust’ noemen.
Favoriete kampeten: Frietjes met stoofvlees
Leuk weetje: Ik poets ‘s morgens mijn tanden
onder douche, dat is tijdbesparend
Beste openingszin: Bij olaf drinken we BA zonder
CO…met den boot naar Mexico!

Spelletjes

Het koekiemonster ruikt koekjes, maar hij vindt deze steeds
niet. Help jij hem door het doolhof te leiden?

Alles is zijn kleur kwijtgeraakt. Geef jij de
wereld terug kleur?

Wat is dit in hemelsnaam? Verbind de punten in de
juiste volgorde om erachter te komen!

Mopjes en raadsels
Wat is een skelet in een kast?

Iemand die verstoppertje heeft gewonnen!
Wat is het toppunt van lef?
Een baksteen door het raam van het politiebureau gooien en
dan de baksteen terug gaan vragen!
Het begint met de letter L, het eindigt met de letter L, het is
lang en dun en het ruikt naar plas. Rara wat is het?
Een lantaarnpaal.
Mieke’s moeder heeft 7 kinderen. Ze heten Anna, Anke,
Amber, Alice, Amelia en Aster. Wat is de naam van het
zevende kind?
Mieke
Het begint met een ‘t’, het zit vol met ‘t’ in en eindigt met
een ‘t’. Wat is dit?
Een theepot
Een schroevendraaier en een vijs kosten samen €1,10. De
schroevendraaier is een euro duurder dan de vijs. Wat
kosten de schroevendraaier en wat kost de vijs?
De schroevendraaien kost 1,05 euro en de vijs 0,05 euro.
Waarom heeft een zebra strepen?
Omdat de stippen uitverkocht waren!

Vergeten liedje
Tijd om een oud liedje terug op te rakelen. Het liedje ‘Met liefs’ is
het jaarthemalied van het jaar 1997-1998. Om het liedje eens te
beluisteren, kan je naar de volgende site gaan:

https://chiro.be/spelletjes-en-liedjes/liedjes
Stotteren en giechelen, zo rood
als een tomaat
Een vreemd plezant gevoel
tintelt door mijn ruggengraat
'k Wil dolgraag iets vertellen
maar hoe pak je dat nu aan?
Je woont al op mijn pennenzak,
maar dat zal niet volstaan!
Refrein:
Omdat ik van je hou, tel ik
blaadjes schrijf ik jou
Met liefs erbij, voel ik vlinders,
ben ik blij
'k Heb je foto op zak, spring
met gemak tot op het dak
Als ik uren naar de spiegel kijk
denk ik aan jou
Omdat ik ziels-enormfantastisch-heel-erg… Van je
hou
We sprinten rond het blokje en
we blinken in ons vel
Wapperende oren zijn bij ons
niet echt van tel
Met mensenvlees gaan
knutselen waar halen ze 't idee?

De plastieken chirurgie, doen
we daar zo snel aan?
Refrein
De zon is aan het schijnen en 't
is ook nog volle maandag
De schaapjes op het droge, de
problemen van de baan
Nu weet ik het wel zeker: 't is
voor eeuwig en altijd
Maar 't kan ook nog verkeren
en dat vraagt dan weer wat tijd
Refrein
Soms zijn er van die boekjes of
programma's op TV
Dan wordt ik stiekem wijzer
maar vaak zit ik er ook mee
Dat turnen en dat stoeien lijkt
hen zelden te vermoeien
En dan blijft er nog de vraag:
"Is het echt of is het knoeien?"
Refrein

Kalender

18 oktober

22 november

Spaghettidag

Christus Koning

6 december

12-14
februari

Sinterklaas

Fuifweekend

12-14 maart

12 – 20 juli

22 – 30 juli

Gemengd
weekend

Bivak meisjes

Bivak jongens

