
  



 

  



Woordje van de redactie 
Het is weer tijd voor een nieuw pakootje, vol met leuke 

herinneringen, vriendschappen en nieuwtjes. Afgelopen 

periode is het even een beetje hectische geweest. Door de 

examens van de leiding waren er een paar aanpassingen in 

het normale programma. Het kon eens s’avonds chiro zijn 

geweest, voor andere was het eens chiro met een bekend of 

nieuw gezicht. Maar dat is nu voorbij. Een nieuw semester is 

van start gegaan, iedereen is weer klaar om met volle moed 

er weer in te vliegen. En ervoor te zorgen dat er weer 

geweldige chirozondagen op het programma staan.  

In dit pakootje blikken we nog even terug op de 

gebeurtenissen van afgelopen maanden.  

In dit nieuwe semester staan er ook een paar nieuwe 

gezichten voor je klaar, waar er even mee kennisgemaakt 

wordt. Vergeet ook zeker niet vanachter te kijken en alle 

belangrijke gebeurtenissen die er aan zitten te komen, in je 

agenda te noteren. Veel leesplezier!  

Liefs, De Redactie 

Lotte, Ian, Sander, Evert en Tess  

 

 

  



Christus Koning  
25 november was het zo ver. Een dag waar we weken voor 

geoefend hebben. En toen was het Christus koning. De dag 

ging van start met een leuke viering. De kerk puilde uit van al 

de mensen die er waren. Maar dit kwam misschien omdat de 

helft van de kerk al gevuld was met chiroleden. Tijdens deze 

viering zongen wij trots en uit volle borst de ingestudeerde 

chiroliedjes. Na deze mis begon het plezantste gedeelte van 

de dag. Een hele dag spelletjes spelen. Maar eerst nog 

overheerlijke stoofvlees met frietjes binnensteken, zodat we 

daarna vol energie en plezier aan de namiddag konden 

beginnen. Maar toen kwam er een probleem opdagen. Er 

waren twee eenhoorns die ruzie hadden en zoals iedereen 

weet is het niet fijn als er iemand ruzie heeft. Daarom vroeg 

de moeder van deze twee eenhoorns hulp aan heel de chiro. 

Zij vroeg ofdat wij konden samenwerken en ervoor zorgen dat 

we deze ruzie konden oplossen. Natuurlijk wilde wij helpen, 

dus sloegen we de handen in elkaar en splitsten we de chiro 

op in kleinere groepjes zodat we alles sneller zouden kunnen 

oplossen. De hele namiddag zijn we dan bezig geweest met 

het oplossen van zowel gemakkelijke als iets moeilijkere 

problemen. Maar dat schrikt ons niet af hoor. Wij zijn de chiro 

en wij zijn van niets of niemand bang. Tegen vier uur waren 

alle problemen opgelost. Nu eerst even een pauze pakken 

met een warme chocomelk en een lekkere koek. Uiteindelijk 

zijn we met de oplossingen naar de moeder van de eenhoorns 

gegaan. Zij was ons heel dankbaar want zo heeft ze 

uiteindelijk de ruzie tussen de eenhoorns kunnen oplossen en 

zijn ze terug dikke vrienden! Het was dus een bewogen maar 

toffe dag! 



Sint 
Hij kwam, hij kwam, de lieve goede Sint! En was hij onze 

beste vriend? Wees daar maar zeker van. 😉 Iedereen stond 
vol ongeduld te wachten op de aankomst van de Sint, 
benieuwd naar hoe hij deze keer zou aankomen.  
Na enkele liedjes te hebben gezongen met heel de groep 
zagen we hem verschijnen… in een limousine! Spectaculairder 
kan bijna niet. De pieten vlogen meteen uit de auto en 
begonnen snoep in het rond te gooien, hierna kwam ook de 
Sint naar buiten. Maar heu? Waren ze nu een piet vergeten? 
Jaja er zat er nog eentje te genieten in de limousine, maar hij 
kwam iets later toch ook snoep in het rond gooien. Iedereen 
ging naar de Sint toe waarna zijn ronde kon beginnen.  
We gingen allemaal aan de slag. Sommige groepen maakten 
nog tekeningen voor de Sint of versierden een stoel voor als 
hij bij hen langskwam. Anderen speelden dan weer een leuk 
Sinterklaasspel. Wanneer de Sint dan (eindelijk) binnenkwam 
werd het toch wel vaak stil, de Sint nam plaats en wist over 
ieder kind iets te vertellen. Hoe weet hij dat toch allemaal?  
De Sint had wel zeker een drukke dag en die dag ging dan ook 
snel voorbij, voor we het wisten was het al 17 uur en tijd om 
afscheid te nemen. Bij het afscheid zongen we nog enkele 
liedjes en kreeg iedereen een zakje vol lekkers. Ook wist de 
Sint ons nog te vertellen dat er geen stoute kindjes waren 
geweest in 2018, jippie! Doen we het in 2019 ook zo goed? 
Wij hopen van wel!  
  



Nieuwe gezichten 
 

Birthe: een goedlachse, vrolijke meid. Ze zat 

tot vorig jaar nog in de chiro, maar op kamp had ze 

besloten dat ze ging stoppen. 

- Hoe komt het dat je bent teruggekomen? 

Eigenlijk mistte ik de chiro veel te hard, ik dacht ook dat ik geen tijd 

ging hebben door de volleybal en het school, maar dat viel allemaal 

goed mee.  

- Wat mistte je het meest?  

Vooral de chiro-zondagen met de leden. En de leidingsploeg, dat is 

een vriendschap dat je met niets anders kan vergelijken.  

- Wat wil je zeker nog doen dit jaar?  

Ik kijk al zeker uit naar het kamp. Daar heb ik nog mooie 

herinneringen aan. Verder is er niet iets speciaals, ik wil er vooral 

voor zorgen dat de leden en ik samen een leuke tijd beleven.  

 

 

 

 

  



Rik: grappig en gedreven. Sinds kort de nieuwe VB  

(volwassen begeleiding) van de jongens.  

- Wie ben jij juist?  

Een 42-jarige trotse papa van 2 “pakojanen” en leerkracht 

elektriciteit/ICT-coördinator in een technische school. Ik heb een 

grote passie voor de autosport en sinds kort “de Pako” natuurlijk. 

- Heb jij een link met de Chiro? 

Mijn zoon en dochter zitten allebei in de Pako. Ikzelf, vermist ik van 

de andere kant van de beek kom, heb een Chiro-verleden bij de 

andere chiro-jongens uit Nijlen..  

- Wat heeft je overhaalt om VB te worden?  

Heel simpel: de geweldige leiding met hun even geweldige inzet. Ik 

heb vorig jaar kunnen zien wat Chiro teweegbracht bij mijn dochter 

en dit jaar bij mijn zoon. Ik ben de ganse leidingsploeg (Jo en Me) 

daar dankbaar voor. Hierdoor heb ik over hun vraag, om de nieuwe 

VB te worden bij de jongens, niet zolang moeten nadenken… Voor 

mij was het een eer!  

- Iets waar je voor wilt zorgen nu je VB bent?  

Ik vind persoonlijk dat de leiding het bijzonder goed doet. Ik hoop 

dat ik deze ploeg nog lang mag samenhouden… En hier en dar zullen 

we samen nog enkele kleine mankementjes moeten wegwerken… 

maar het is een jonge ploeg, dat gaat zeker in orde komen!  

Mijn belangrijkste werkpunt: minstens zo groot worden als de Pako-

meisjes. 😉  

- Wil je nog iets kwijt?  

… niet echt. Behalve aan de leiding en de leden misschien: er blijven 

voor gaan jonens en meisjes!  



Afdelingstekstjes  - Pinkels  

Liefste Pinkeltjes 
 
De afgelopen zondagen hebben we weer niet anders gedaan dan 
ons enorm hard geamuseerd, veel spelletjes gespeeld en ons 
vuilgemaakt doordat jullie altijd van de berg willen rollen natuurlijk 

(sorry mama’s, niet onze fout) 😉. We werden echte boeren en 
gingen op bezoek bij de koetjes, ook werden we echte piraten op 
onze piratendag. De Sint kregen we over de vloer en hij wist over 
elke van ons iets leuks te vertellen. Daarna werd het voor ons om 
de beurt toch even moeilijk om te komen met de examens maar 
toch vonden we elkaar altijd om ons nog even te amuseren. Het 
nieuwe jaar zijn we ook begonnen met enkele toffe dingen! We 
deden eens een just dance-avond en speelden ook al met de 
jongens. Wat nog komen gaat, wordt alleen maar beter! We staan 
binnenkort voor jullie klaar met nog meer leuke spelletjes en het 
aftellen naar ons weekend kan ook al beginnen! Tot zondag! 
 
Kusjes, 
L3 
PS: Kan jij ons even helpen? We zijn de weg even kwijt! 

 

 

 

 

 

 

 



Miniclub  
Hip hip hoera !!! Hier zijn we weer met een nieuw pakootje! 

Het is weeral even geleden, dus is er ontzettend veel om over te vertellen, té veel 

zelfs om het op dit blaadje te krijgen. We hebben ons al ongelooflijk geamuseerd dit 

jaar. En we zijn nog maar net over de helft!!! 

Zo hebben we aan de minister van Spelletjes bewezen dat de miniclub betrouwbare 

sterke beren zijn, en dat de chiro bij hen in goede handen is, waardoor de chiro niet 

moest sluiten! 

We hebben ons ook verkleed als piraten omdat ons vieruur gestolen was door een 

slechte zeerover! Met behulp van een schatkaart hebben we toen ons vieruurtje 

teruggevonden en waren we de piraat te slim af! 

Maar er zijn nog zo veel andere 

SuperDeluxeFantastischMegaBangelijkZaligOngelooflijkGeweldige gebeurd, zoals het 

bezoekje aan de boerderij van Jesse, de tochtjes naar 't Hofke, de rechtdoortocht en 

noem maar op! 

Jullie leiding had tussendoor ook nog examens, maar deze zijn ondertussen 

EINDELIJK gedaan én goed afgelopen! We staan dus weer helemaal klaar om jullie 

elke week opnieuw een spetterende zondag te doen beleven! 

Maar oh nee! Jesse en Stijn zijn na al dat studeren totaal vergeten waar de chiro 

allemaal rond draait! Willen jullie hen helpen door de 

 belangrijkste chiro-woorden hier in te vullen??!! 

 

 

 

 

 

 



Speelclub meisjes 
 

De Speelclub sloot 2018 af met een bangelijk kerstfeestje 

waar zelfs de grootste kapoenen het cadeau niet van konde 

raden ... een extra leidsters! Vanaf toen waren Iris, Margot en 

Hanne dus niet meer alleen maar kregen ze met het 

enthousiasme van Birthe er een super toffe leidster bij. Wat 

waren de leidsters blij met de komst van Birthe want wat er 

toen gebeurde, daar werd iedereen stil van ... wat in 

september begon met ruim 35 mega-energieke meisjes popte 

uit tot een gigantische groep van maar liefst 41 wilde kippen 

(lees: speelclubbers ;)), zelfs met 41 leden bleven de leidsters 

er elke zondag voor gaan!  

Tijdens drie koningen zingen, werd onze afdelingskas een 

beetje rijker en de buikjes wat ronder door al dat lekkers. We 

speelde buiten alsof het nooit gesneeuwd of gevroren had. 

Kwamen als Barbie's verkleed tijdens de aspistage en maakte 

onze eigen regels voor 1 keer! 

 

 

 

 

 

 

 



Speelclub jongens  
Beste speelclubbers, 

Aangezien wij dit jaar alle drie zijn begonnen aan ons eerste jaar als 

leiding wisten we niet zo goed wat we van dit jaar mochten verwachten. 

Wel waren we enorm gemotiveerd en zaten we boordevol ideeën en 

creativiteit om er een spetterend chirojaar van te maken. Na een half jaar 

leiding te hebben gegeven aan deze top groep, kunnen wij als leiding 

alvast zeggen dat we ons enorm hard hebben geamuseerd en uitgeleefd 

tijdens onze chirozondagen en we zijn er bijna zeker van dit wederzijds is. 

Ook zijn wij er van overtuigd dat het alleen nog maar toffer en beter gaat 

worden met o.a. het gemengd weekend, alsook andere (zomerse) 

activiteiten in het vooruitzicht. Chiro brengt buiten plezier en amusement 

ook nog andere dingen met zich mee en een zondag verloopt alleen maar 

vlotter naargelang er op sommige momenten beter geluisterd wordt naar 

de leiding. Ook op dit vlak zijn wij super tevreden en merken wij doorheen 

het jaar een positieve evolutie in het gedrag onze speelclub. Sommige 

activiteiten verlopen al wat vlotter dan de anderen, maar de Chiro zou de 

Chiro niet zijn moest niet iedereen is van tijd tot tijd de deugniet 

uithangen. Kortom zijn wij er zeker van dat we dit knaljaar nog verder 

zullen doorzetten tot het einde en dat we in juli het chirokamp kunnen 

afsluiten als één grote bende maten. 

Ward, Arne en Camiel  

  

 

 

  



Kwiks  
Wist je dat….  

 de kwiks stiekem heel graag samenspel doen met de 

jongens .  

 de kwiks heeeel goed zijn in dikke bertha!  

 de mojito voor de leiding hun verjaardag heel goed in 

de smaak viel bij de kwiks.  

 ons lokaal super mooi geschilderd is. 

 de kwiks de slimste grieten zijn van heel de pako! 

Quizzen kunnen ze als de beste.  

 onze meisjes echte beesten van grieten zijn, zelfs 

tegen de rakkers kunnen ze winnen!  

 echte survivalers zijn. Expeditie Robinson was een 

makkie voor onze grieten!  

 4 liter chocomelk bij de gezelschapspelletjes wel 

opraakt met 5 kwiks.  

 de kwiks ook echte detectives zijn. Bij cluedo was de 

moord snel opgelost.  

Hopelijk komen er nog veel meer mega leuke zondagen bij, zodat 

we nog meer van jullie talenten kunnen ontdekken! Wij kijken alvast 

uit naar de volgende weken en zeker ook naar het kamp!  

Hierbij nog een sfeerfotootje  

 

Kusjes Haike en Floor  

  
 



Rakkers  
Beste rakkertjes, 

Gaan, gaan en blijven gaan. Daar zijn de rakkers goed in. Een 

hevige groep die alles aandurft.  

Buitenspelen, klakkebuizen, met de meisjes spelen,… al heel 

wat gedaan met de mannen. En wacht maar wat er nog moet 

aankomen van spelen…. Het wordt nog een top periode.  

Als je wilt weten welke spelen we nog gaan spelen, los dit 

raadsel dan op. Het woord dat gevormd wordt, vat de spelen 

samen. 

Veel succes 

Je lieve, leuke, gedreven leiding xxx  

Wokke, Knart en Sakke 

 

  



Tippers  
 

Hey lieve tippertjes, 

we willen nog eens laten weten dat we het al dik naar onze 

zin hebben met zo'n toffe groep als jullie! We willen jullie nu 

eens testen om te zien hoe goed jullie elkaar kunnen vinden 

in een hoop lettertjes 😀   

xoxo jullie lieve leidstertjes 

  



Toppers  
Beste toppers, 

Het jaar is al meer dan halfweg en we hebben ons al goed 

geamuseerd. Maar nu dat de koude winter bijna voorbij is en 

het mooie weer wat dichterbij komt gaan we dus veel meer 

kunnen doen. Het kan zijn dat we niet de grootste groep van 

de chiro zijn maar toch hebben we het meeste plezier en dat 

zal de komende maanden niet veranderen. Er staat jullie nog 

veel te wachten. Wij hebben namelijk al tal van bangelijke, 

actieve programma’s klaar staan om jullie komende weken te 

plezieren. Dus zie maar dat jullie elke zondag vol energie en 

goesting naar de chiro komen want jullie zullen het nodig 

hebben. 

Wij hebben er al super veel goesting in en we hopen jullie 

ook! 

Kusjes en knuffeltjes 

Yourick en Ian 

 

 

 

 

 

 

De woorden van deze woordzoeker staan in de tekst. (Hint: 

het zijn er 12) 



Tiptiens  
  



Kerels 
De KERELS zijn me meer, daar is geen twijfel over. Als 

iedereen aanwezig is, zijn we met 16 plus ons heel veel dus. 

Bovendien zijn wij een hechte groep en dat is sinds kort te 

merken aan ons embleem. Dit hebben we afgelopen zondag 

zelf op ons hemd proberen te naaien, maar dat is niet echt 

gelukt. Dus als iedereen het er op heeft is het meteen 

duidelijk wie er een KEREL is en wie niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook zijn we enkele weken geleden op weekend geweest met 

het gewest. Ook daar hadden we de grootste groep. Wij 

kunnen als leiding niet anders dan heel gelukkig zijn. 

Wij verzekeren komende zondagen trouwens nog veel pat 

momentjes. 

Peace out. 

Bef & PJJ  



Aspiranten meisjes  

  



Aspiranten jongens  
Hey Aspi’s, 

We zijn de tweede helfd van het Chirojaar al meteen 

bangelijk goed begonnen met een leefweek. Hoe kan dit 

nu nog beter denken jullie? Vrees niet, ik heb nog 

verschillende even leuke of leukere dingen voor jullie 

bedacht. Wat voor leuke dingen? Wel, dat blijft 

voorlopig nog een verrassing. Maar ik kan wel beloven 

dat het enkele actieve, vuile en natte maanden zullen 

worden. 

En moge de beste aspirant… eh nee. Leiding wint altijd! 

Stickxusz 

 

  



Fotopagina  
  



 
  



Spelletjes  
  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wist je datjes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mopjes 
Ik kwam in de cafetaria van het school en merkte op dat er 

een nieuwe kok was, een Turk. Toen ik mijn eten bestelde liep 

hij met zijn hoofd “KEBAB” tegen de dampkap. Ik vraag hem: 

“alles in orde?” waarop hij antwoord: “neen in mijn hoofd 

gaat het van DURUM DURUM”. Ik besluit om de ambulance te 

bellen. Een half uurtje later hoor ik de ambulance aankomen 

“PITAAAA PITAA PITAAAA” 

Wist je dat de leiding enorm veel zin heeft in het kamp? 

Wist je dat de Chiro ook internationale 

vertakkingen heeft? Namelijk in Afrika 

en Latijns Amerkika. 

Wist je dat de jongens hun voormalige VB Peter Luyten 

opnieuw papa is geworden? Dit keer van een jongen “Leon”. 

Wist je dat de leiding een hele week op de chiro geslapen en gegeten heeft? 

Dit noemen we een leefweek. 

Wist je dat de jongens in stijgende lijn aan het gaan is en 

de meisjes aan het inhalen is qua aantal leden? 

 

Wist je dat de leiding op leidingsweekend zijn geweest 

om de band te versterken? 

Wist je dat de Keti’s op weekend 

zijn geweest met het gewest en zich 

heel hard hebben geamuseerd? 



Waarom zijn Hollanders blij als ze een puzzel in 2 maanden 

afkrijgen? ..... Omdat er op de doos staat: van 3 tot 5 jaar. 

 

Waarom is Christus niet in Nederland geboren? Omdat ze 

daar geen 3 wijzen konden vinden !!!!!! 

 

Wat is een Hollander onder de zonnebank? Een kaaskroket. 

Raadsels 
Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben, ben ik kort. Wat 

ben ik? 

Een huis heeft 4 muren. Alle muren kijken uit op het zuiden. 

Rond het huis loopt een beer. Welke kleur heeft de beer? 

Wat staat er aan het eind van de regenboog? 

Het begint met een ‘t’, er zit ‘t’ in en eindigt met een ‘t’. Wat 

is dit? 

Een vrouw zit midden in de nacht in de woonkamer. Er brand 

geen enkel licht. Het is helemaal donker. Toch leest ze een 

boek. Hoe kan dat? 

Antwoorden: 

een kaars, wit: het huis staat op de noordpool, het is dus een 

ijsbeer, de letter ‘g’, een theepot, de vrouw is blind en leest 

een brailleboek 

 

 



Vergeten liedje - Trekkersliedje 
Lokt de lente ons naar buiten 

Ligt de zomer in ’t verschiet 

Stem de snaren van je luiten 

Op de tonen van ons lied, la, la, la. 

Refrein: 

Op de maat van ons lied, 

Wat de mensen denken, deert ons niet 

Vrank en vrij, stappen wij: 

Zie, de Chirojeugd is hier. 

Hoor de vogels langs de wegen, 

Zie de jonge lentedag. 

Goud en zon of milde regen: 

Of ons hart niet zingen mag , la, la, la. 

Refrein  

Wenken hoogten in hun gloren, 

Kom dan, maat en pas versneld ; 

Morgen zal het dal het horen, 

Wat het lied der bergen meldt, la, la, la. 

Refrein  

Als we van de tochten keren, 

Stralend in een rijke gloed, 

Zullen wij ‘t aan allen leren: 

‘t Liedje van de nieuwe moed, la, la, la. 

Refrein  

  



Kalender  
 

15-17 maart:  gemengd weekend in Achter- Olen 

 

 

3 mei: Kinderfuif + Fuif  

 

 

30 juni: zwemmen  

 

 

Kamp meisjes: 12-20 juli  

 

 

Kamp jongens: 22-30 juni 

 


