Woordje van de redactie
Liefste Pakojanen

We zijn weeral zover, het jaar zit er bijna op *ooooooh*. We
hebben er weeral niets dan leuke activiteiten op zitten, er is
dan ook geen twijfel dat elke zondag weer top was! Zo was er
het gemengd weekend waar iedereen zich geweldig heeft
geamuseerd in eigen groep en met heel de Chiro. Ook hebben
wij, als leiding, even de handen uit de mouwen moeten
steken om de kinderfuif en onze fuif “Pako eens een ander”
tot een goed einde te brengen. Hoe dit allemaal is verlopen
kan je lezen in deze editie!
Benieuwd naar wat de leiding weer te zeggen heeft over zijn
of haar eigen groep? Blader dan snel even verder en ontdek
hun (laatste) woorden voor/over jou.
Nu we al zover zijn in het chirojaar, kunnen we pas echt
uitkijken naar het kamp. Dagen vol spelen, vriendschap, eten,
zon, samenzijn en lachen staan ons te wachten. Wil je de data
nog even checken? Dit kan achteraan in onze kalender.
Met de laatste(n) zondag(en) in zicht wensen wij jullie nog
super veel plezier toe met jullie vrienden en leiding en maak
er een geweldig kamp van!
Op naar dagen vol Chiro!
Groetjes,
De redactie
Tess, Ian, Evert, Sander & Lotte

Gemengd weekend

Het is ondertussen al even geleden, maar in maart gingen we
op weekend met de Chiro! Heel Nijlen heeft het geweten
want we kwamen samen aan het station en waren met maar
liefst 173! Eens allemaal op de trein, die door ons wel vrij
druk werd, kon het echt beginnen. Toen we in Olen
aankwamen begon het jammer genoeg hard te regenen, maar
dat houdt Chiro Pako niet tegen! Zeker niet met Pakoman en
Pakovrouw aan onze zijde.
Pakoman en Pakovrouw leerden we beter kennen tijdens ons
weekend, zij werden altijd uitgelachen door de andere
superhelden. Maar dat gingen wij, als Chiro Pako, niet meer
laten gebeuren! Iedereen speelde spelletjes om zo voor
Pakoman en vrouw een lekker drankje te brouwen. Wanneer
ze dit drankje dronken, hadden ze plots elke superkracht die
je je maar kan bedenken! De andere superhelden wisten niet
wat ze zagen! Hen verslaan zou toch niet lukken dus besloten
ze samen te werken met Pakoman en vrouw om zo samen
super sterk te zijn.
Verder amuseerde iedereen zich in eigen groep, aten we
lekker samen en werd er veel gelachen. Wij kijken alvast uit
naar het volgende gemengd weekend over twee jaar, jullie
toch ook?

Kinderfuif

Op een mooie vrijdag in mei was het eindelijk zo ver, ook
onze kleinste pakojanen mochten eens hun dansschoenen
aandoen en komen fuiven. Onze kinderfuif werd een succes
met vele blije gezichtjes!
Alle leiding stond enthousiast klaar om hun leden eens op een
vrijdagavond al dansend te entertainen. Er werd dan ook op
losgedanst, gesprongen en gefeest. Er liepen na een tijd ook
verschillende leeuwen, prinsessen en superhelden rond, deze
kindjes waren overduidelijk langs de kindergrim gepasseerd.
Je zag veel opgeblazen hondjes en kronen van ballonnen,
want er stond leiding klaar met ballonnen die omgetoverd
werden tot geweldige creaties.
Ouders die van de partij waren, zagen hoe hun kinderen zich
geweldig amuseerden terwijl zij zelf een drankje dronken en
een praatje sloegen.
Kortom, zoals jullie allemaal wel kunnen lezen was het dit jaar
weer een geslaagde editie van de kinderfuif. We zien jullie
dan ook graag volgend jaar terug! Tot dan!

Pak(o) eens een ander

De mooie vrijdag van onze kinderfuif sloten we af met iets
minder mooi weer, maar nog steeds evenveel ambiance!
Onze jaarlijkse fuif “Pak(o) eens een ander” lokte weer volk
van Nijlen en omstreken. Met goede beats van onder andere
onze eigen leider Camiel, gooiden al snel veel feestgangers
hun benen los om een avond goed te dansen.
Ook de leiding heeft wat afgedanst, jammer genoeg wel
achter de toog, de vestiaire, de hamburgers of de bonnekes.
Maar dat maakte het niet minder leuk, plezier maak je zelf!
Veel drankjes werden uitgedeeld en hongerige magen
werden gevuld met een heerlijke hamburger.
Op deze fuif staken ook de aspiranten (aka de helden in spé)
hun handen eens goed uit de mouwen en stonden ze samen
met de leiding klaar om de feestgangers een fantastische
avond te bezorgen. Voor vele de eerste keer, maar daarom
deden ze het niet minder goed! Iedereen werkte hard op de
fuif maar toen moest het echte werk nog beginnen…
Toen de fuif op zijn einde liep en alle feestbeesten hun weg
naar huis zochten, begonnen wij met onze ploeg aan een
opruimactie. Alles moest weg! Vuilzakken vol afval veegden
we van de vloer, alle omheining namen we weg en ook de
tent moest weer met de grond gelijk gemaakt worden.
Tijdens onze drukke werknacht zagen we al snel de zon
opkomen en wanneer al het werk eindelijk gedaan was,
konden ook wij ons bedje opzoeken. Maar het was het weer
allemaal waard! Op naar de volgende fuif  be there, or be
ne sukkeleir!

Pinkels

Liefste pinkeltjes
De afgelopen weken zaten weer vol dolle zondagen, we
hebben weer wat uitgestoken hé? 😉 We werden echte
Pinkels op de Ribbel academy, we gingen verkleed naar de
stoet, we leerden het leven van een soldaat kennen,
enzovoort. Ook maakten we ons eens goed vuil met de
vettige dag (sorry mama’s, deze keer wel onze schuld).
Veel van jullie gingen in maart voor de eerste keer mee op
chiroweekend waar we ons volop uitleefde, in onze groep
maar ook met de jongens. Jaja, wij dachten die miniclubbers
zullen de hartjes van onze pinkels wel niet veroveren. Daarin
hadden gelijk, maar leider Jesse kon toch enkele van onze
pinkeltjes op een roze wolk zetten! Alle, die hun aandacht
waren we dan ook weeral kwijt 😉
Nu hebben we er ook enkele minder lange avondchiro’s
opzitten door onze examens. Jullie hebben ons mee door die
examens gesleurd. Eén van jullie al miauwend achtervolgen of
al piepend achtervolgd worden, dat waren geweldige pauzes!
Maar nu, nu zit het jaar er wel echt bijna op… Maar niet
getreurd! Het beste moet nog komen: HET KAMP! Wie gaat er
mee? Wij kijken er alvast super hard naar uit om jullie dagen
lang te entertainen en hopen dan ook dat jullie met veel
meegaan.
Kussen en knuffels,
L3

Miniclub

Beste miniclubbers
Het jaar is bijna ten einde, wat natuurlijk jammer is. Maar de
leiding vond het in ieder geval een fantastisch jaar,
gewoonweg FANTASTISCH! Maar er is ook goed nieuws! We
sluiten de deuren van het chirojaar nog niet want het beste
moet nog komen, namelijk het kamp!! Wij hopen natuurlijk
dat wij jullie allemaal mogen verwachten om mee te gaan wat
het kamp is het leukste van heel het jaar!
Om jullie hierop voor te bereiden doen we nog enkele zalige
zonnige avondchiro’s en gaan we de laatste chirozondag met
z’n allen zwemmen in het Netepark! Dat wordt weer een
festijn!
Wat minder een festijn is, is dat Jesse en Stijn niet slim
genoeg zijn om deze rebus op te lossen, kunnen jullie hen
helpen???

Speelclub meisjes

Beste boerinnetjes
Bella mist jullie heel erg hier op de boerderij in Putte en wou
dat het weekend veel langer duurde. Wij vonden het super
plezant en zeker omdat jullie zo talrijk aanwezig waren, dat
beloofd voor het kamp 😉. Helaas loopt het chirojaar op zijn
einde maar niet getreurd, er staat nog een spetterend kamp
voor de deur!!
Kusjes van jullie toffe leidsters,
Margot, Iris, Birthe & Hanne
Zoek in de woordzoeker hieronder alle speelclub leden, zo
ken je zeker alle namen tegen dat we op kamp vertrekken.
Amber, Anneleen, Ann-Sophie, Berfin, Cathérine, Cato, Dien,
Dorien, Eline, Elise, Elise, Eloïse, Emma, Evelien, Femke,
Femke, Florence, Imke, Isa, Jonne, Kaat, Kato, Lena, Linde,
Lore, Lore, Lore, Lotte, Lotte, Louise, Marie, Milly, Nora,
Oona, Paulien, Sam, Silvie, Sofie, Sterre, Stinne, Xanthe, Nette

Speelclub jongens
Beste speelclubbers

Het jaar zit er bijna op en bij deze willen we jullie al bedanken
voor het geweldige jaar. Wij vonden dit jaar echt fantastisch,
hopelijk hebben jullie er even hard van kunnen genieten.
Als afsluiter van dit topjaar gaan we natuurlijk nog op
chirokamp, het zou super zijn als jullie daar met z’n allen (of
toch met zo veel mogelijk) aanwezig kunnen zijn want dit
wordt echt onvergetelijk!!
Jullie leiding kijkt er al meeeeega hard naar uit,
Groetjes,
Camiel, Arne en Ward

Kwiks

Liefste kwiks
Het jaar zit er jammer genoeg weeral bijna op! Wij hebben
wel mega hard genoten van dit jaar met jullie. Jullie hebben
laten zien dat jullie echte zangeressen en danseressen zijn,
klaar om echte K3’tjes te worden. We werden ook echte
cowboys en indianen en battleden tegen elkaar. De
smaakpapillen zijn ook nog allemaal in orde, want bij de tocht
op smaak kwamen we op de juiste bestemming terecht. Ook
hebben we ontdekt dat jullie Spaans niet al te best is.😉 Dit
is niet evident als je een moord moet oplossen, maar zoals
altijd gaven jullie het beste van jezelf!
Wij kijken er naar uit om te lachen, gieren, brullen op kamp
en we zijn alvast voorbereid om ons rot te amuseren met
jullie! We hopen dat jullie er ook zoveel zin in hebben.
Kusjes, XOXO
Haike en Floor

Rakkers

Dag Rakkers en sympathisanten
Het Chirojaar zit er jammer genoeg bijna op, maar het leukste
deel zit er nog aan te komen: HET KAMP! Wij hebben ons dit
Chirojaar enorm geamuseerd en wij hopen uiteraard dat dit
wederzijds was. We hebben zowel verschillende grote als
kleine spelen gedaan om onze zondagnamiddagen en soms
avondchiro’s te vullen: denk maar aan onze legerdag, het
grote Pokémonspel, de Pakolympische spelen, balspelen in
het Hofke en ga zo maar verder. Wij kijken alvast uit naar het
kamp om goed te ravotten en ons te amuseren als nooit
tevoren.
Mvg
De leiding: Sakke, Wokke en Knart
HELP! Sander is verdwaald! Kun jij hem helpen om terug bij
zijn medeleiders te geraken?

Tippers

Hey liefste tippertjes
Jammer genoeg is ons jaartje samen bijna ten einde. Wij als
leiding hebben ons altijd kapot geamuseerd met zo’n toffe
groep speelse meisjes. Al een chance dat het tofste van het
jaar ons nog te wachten staat, het kamp! 😍 Om jullie
al een beetje voor te bereiden op de helse tocht richting
kamp kunnen jullie hier al oefenen. Wie arriveert er als eerste
op de kampplaats?

XOXO jullie leidstertjes

Toppers
Beste toppers

We hebben al een topjaar achter de rug. Zo hebben we er
een geslaagde janettendag op zitten. Ook hebben we
ondertussen half Nijlen en omstreken doorkruist op ons
stalen ros. Verder hebben we geprobeerd om jullie
versierskills bij de meisjes te verbeteren, maar dit heeft
jammer genoeg niets geholpen. Op het gemengd weekend
hebben we enkele toppunten beleefd zoals de fakkeltocht.
Spijtig genoeg was het weer niet schitterend en zijn er enkele
plannen (en tenten) onder water gelopen. Maar dit gaan we
helemaal rechtzetten op het kamp. Houdt elle daar al ma
voor vast want het gaat echt ne knaller worden! Als je nog
aan het twijfelen bent om te gaan, schrijft u dan ma gewoon
in. Het is een kei show thema op een kei showe kampplaats
met kei nice dingen in de buurt. Smeert elle benen dus al
maar goed in want wij trekken daar ook naartoe met de fiets.
Zo kunnen we ons territorium nog verder uitbreiden en heel
de wereld (proberen) te overwinnen. Welle hemme er dus al
kei veel goesting in en welle hopen dat er zo veel mogelijk
man mee gaat.
Dikke kusjes en knuffels
Youckie en Ian xxx

Tiptiens

Hej tiptiens
We hebben het jaar bijna overleefd! Maar er komt natuurlijk
nog 1 grote hindernis om het jaar af te sluiten, het kamp.
Jullie kennen ons al langer dan vandaag, dus jullie weten dat
jullie op alles voorbereid moeten zijn. Doe dus zeker al
voldoende beenspieroefeningen zodat we heel Vlaanderen op
onze fiets kunnen doorkruisen, oefen op heel vriendelijk te
lachen om zo vlot een slaapplaats te scoren op voorkamp en
tweedaagse, train ook je verbeeldingskracht want er staan
weer knotgekkesuperzottezeerindrukwekkende spelen op
jullie te wachten! Kusjes
Maandag

Dinsdag

Woensdag

25 situps
20
squats
15
Lunges
10 Hip
ext.
50 situps
25
squats
18
Lunges
12 Hip
ext.
75 situps
20
squats
20
Lunges
15 Hip
ext.

60 sec
muurzitten
30 sec
Planken
7 Burpees

25 min
joggen

60 sec
muurzitten
30 s
Planken
8 Burpees

30 min
Joggen

80 sec
muurzitten
45s
planken
10
burpees

30 min
joggen

Rustdag

Rust

Rust

Rust

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

25 situps
25
squats
15
lunges
12 hip
ext
50 situps
25
squats
15
lunges
12 hip
ext
75 situps
25
squats
20
lunges
10 hip
ext

60s
muurzitten
30s planken
7 burpees
10 pelvis lifts

25 min
joggen

60smuurzitten
45s Planken
8 burpees
10 pelvis lifts

90s
muurzitten
60 s Planken
10 burpees
10 pelvis lifts

Rust

35
min
joggen

Kerels

Beste jongens
BEDANKT. Kortweg bedankt om onze leden te zijn. Wij
hebben ons uiterste best gedaan om dit jaar zo aangenaam
en leuk mogelijk te maken. Maar het zijn jullie die er voor
zorgden dat echt leuk was, dat elke zondag herinnerd ga
worden, het zijn jullie acties die ons deden verbazen. Soms
waren we versteld van jullie kunnen soms waren we
“telleurgesteld” van jullie lomp geweld. Maar het was
fantastisch! We hebben samen gelachen, gehuild en
overwonnen. Jullie zijn de reden waarom wij zo graag
kwamen dit jaar. Wij hopen dat jullie met zen ALLEN mee op
kamp gaan, wij zijn daar ook en hebben er heel veel zin in.
Kortweg jullie waren fantastisch!
Als je het ons vroeg Chiro Pako kerels!

Aspirante meisjes

Extra motivatie nodig? Per geslaagd vak krijgen jullie een dag
eten op kamp.
XOXO Sien & Volders

Aspiranten jongens
Hey Aspiranten

Ondanks het verlies van ons ijsprinsesje was dit toch weer
een bangelijk jaar. Ik heb er zeker en vast van genoten en
hopelijk jullie ook. Spijtig genoeg ☹ zit het er bijna op. Maar
niet getreurd, om het jaar af te sluiten hebben we nog een
fantastisch bivak om naar uit te kijken: 11 dagen om ons te
amuseren, ons moe te maken en vuil te worden. 😊
Laten we zeker en vast al uitkijken naar volgend jaar. We
vliegen er nog een laatste maal in.
Moge de beste keeper winnen,
Stickxusz

Spelletjes pagina

Maak jij Batman volledig? Zo kunnen Pakoman en Pakovrouw,
Batman helpen de wereld te redden!

(Flauwe) mopjes


Er gaat een vis naar de dokter. “Ik zie het al”, zegt die
meteen. “Uit de kom!”



Er staat een man op de trein te wachten. “Kom daar
eens van af!”, briest de conducteur.



Als Batman op nummer 54 woont, Superman op
nummer 56 en Spiderman op nummer 60, wie woont
er dan op nummer 58?
 Buurman



Er komt een man bij de dokter. “Is vergif dodelijk?”,
vraagt hij. “Ik denk het niet”, antwoordt de dokter.
“Ik heb nog nooit een patiënt horen klagen
daarover.”



Het is oranje en als het regent is het weg. Wat is het?
 De mannen van de gemeente



De poetsvrouw laat een antieke chinese vaas vallen.
“Wat doe je nu?”, roept de heer des huizes. “Dat was
een vaas uit 1610!”
“Oef,” antwoordt de poetsvrouw. “Ik dacht dat het
een nieuwe was.”



Het schijnt zeer slecht te gaan in de
sinaasappelbranche. Dat werd daarnet verteld op een
persconferentie.



Wat doet een pizza als hij ziek is?
 Hij gaat naar Dr. Oetker.

Wist je datjes
Wist je dat…
 de luchtbel van een scheet van een walvis, zo groot is
dat er een paard in zou passen?


het onmogelijk is om te neuriën als je je adem
inhoudt? Probeer maar eens!



de olifant het enige zoogdier is dat niet kan springen?



een kakkerlak elke 15 minuten een scheet laat?



een krokodil in een boom kan kruipen?



het nog maar 18 dagen zijn voor de meisjes op kamp
vertrekken?



het nog maar 29 dagen zijn voor de jongens op kamp
vertrekken?



we dit jaar naar Herk-de-Stadt op kamp gaan? Een
groot terrein met twee mooie bossen vlakbij!

Vergeten liedje: wat is Chiro?
Wat is …
…Chiro, nog meer dan spel
Een stuk van jezelf, ’t zit onder je vel
Waar iedereen mee beweging maakt
Dat is chiro als je ’t mij vraagt

De lont in het kruitvat, de vlam in de pan
Het kriebelt, het tintelt, je voelt dat het kan
Om samen te spelen, om samen te zijn
Zondag na zondag, dit chirorefrein (2X)
En zo wordt…
Spring op de kar met een lied en een lach
Zo dekt deze lading onze chirovlag
Want vreemd wordt vriend en klein is groot
In onze ploeg valt geeneen uit de boot (2X)
En dan is…
De chirodroom daar bouwen we aan
Soms wel eens vallen, dan weer opstaan
Met vriendschap , inzet en samenspel
Want iedereen is bij ons van tel (2X)
Daardoor is…
Door met zijn allen op zoektocht te gaan
En dan te kiezen die weg in te slaan
In chiro geloven is de uitdaging
verhalen van kinderen die ik je zing (2X)
en zo blijft…

Kalender

30

Op zondag 30 juni gaan we
met heel de chiro zwemmen
in het Netepark om dit jaar
weer mooi af te sluiten!

Juni
Zwemmen

Jippie! Ook de jongens gaan
weer op kamp! Schrijf zeker
22 juli en 31 juli in je agenda
want dan kan je je valies
afzetten en ophalen!

11-20

22-30

Juli

Juli

Kamp meisjes

Kamp jongens

Jippie! De meisjes gaan
weer op kamp! Schrijf ook
zeker 10 juli en 21 juli in je
agenda want dan kan je je
valies afzetten en ophalen!

Denk jij ook al aan het
volgende chirojaar? Schrijf
dan zeker de startzondag al
in je agenda!

15
September
Startzondag

