
 

  



 

  



Woordje van de redactie 
 
Liefste pakojanen 
 
We zijn weeral een aantal maanden ver in ons nieuw 
chirojaar en er is weeral van alles gepasseerd! Onze 
startzondag was onder andere een succes met de barbecue 
als kers op de taart. Ondertussen zijn er ook al heel wat 
“gewone” zondagen voorbijgegaan waar jullie zich 
ongetwijfeld naar harte lust hebben geamuseerd met jullie 
leiding. Maar hoe zagen deze zondagen er uit? Je kan het 
allemaal lezen in de mooie tekstjes van jullie leiding. Ga ook 
maar eens naar de fotopagina kijken waar niets anders dan 

spelende kinderen te zien zijn 😉 Eén chirozondag moesten 
we echter overslaan, maar dat was natuurlijk niet erg want 
jullie konden van onze overheerlijke spaghetti komen 
genieten. De ouderen konden enkele dagen hiervoor hun 
dansmoves tonen op onze fantastische fuif die zeker de 
moeite waard is. Maar wat moet er nu nog allemaal komen? 
Check zeker onze kalender even om daar achter te komen! 
Kortom, er zijn al veel leuke dingen gepasseerd maar dat wil 
niet zeggen dat er geen meer komen. Amuseer jullie nog 
super hard met jullie vrienden en leiding, geniet van het jaar 
en kijk uit naar alles wat nog komen zal. 
 
Met liefs, 
De redactie 
Tess, Ian, Sander, Evert en Lotte 
  



Startdag en bbq 
 

16 september is een dag waar iedereen naar heeft 

uitgekeken. We konden eindelijk terug naar de Chiro!  

Terug elke week een zondagnamiddag vol plezier. De leiding 

trefte eerst enkele voorbereidingen zodat iedereen hartelijk 

ontvangen kon worden met een chipske en een drankske. We 

waren weer met super veel en zagen de pretlichtjes in alle 

ogen weer oplichten.  

Ook kwamen we veel nieuwe gezichtjes tegen. Meestal wel 

verlegen maar na een uur al volledig omgetoverd naar een 

losbol die alles geeft, in elk spel. Er was enkel een klein 

probleempje. Wie o wie is dit jaar onze leiding? Dit moest 

elke groep grondig gaan uitzoeken met behulp van enkele 

spelletjes. Vanaf dat elke leider en leidster bij de juiste groep 

is terechtgekomen kon het plezier helemaal losbarsten. De 

ene groep vloog er al wat heviger in dan de andere, maar 

wees gerust we hebben ons allemaal rot geamuseerd die 

eerste zondag. 

Om 17u was het nog niet gedaan. We hadden namelijk nog 

een verrassing in petto. Na deze eerste chirozondag kon 

iedereen genieten van onze overheerlijke BBQ. De 

kookouders stonden klaar om jullie lekkere groentjes te 

geven en ook om een goei stukske vlees op jullie bord te 

leggen. Tijdens de BBQ hoorden we vele gesprekken over hoe 

goed de eerste zondag was en ook hoe plezant het is om 

terug naar de Chiro te kunnen komen. Iedereen had terug 

wilde verhalen om tegen iedereen te kunnen uitpakken. Soms 

een beetje overdreven, maar toch. Ook sommige ouders 



maakten er tijdens de BBQ de gelegenheid van om de leiding 

van hun kind(eren) te leren kennen. Dit kon soms een beetje 

stresserend zijn (voor de leiding dan 😉). Maar op het einde 

van de avond had iedereen zijn buikje rond gegeten en was 

iedereen tevreden. 

 

 

De leidingsploeg van dit jaar, kan jij je leiding 

herkennen?   



‘k zal a pako party  
 

26 oktober is voor vele een onvergetelijke nacht geweest. Het 

was namelijk de 25ste editie van de ‘k zal a pako party. 

Deze zilveren editie werd mooi ingezet met een dj uit eigen 

huis, namelijk dj Mille. Die werd daarna overgenomen door 

een andere, in de chiro, bekende naam, dj Sprietmar und 

Kroembal. Na dit energieke duo was het tijd voor team 

industrial en als afsluiters stond er lenn-art op het programma. 

Tijdens deze goeie muziek kon er genoten worden van sappige 

hamburgers, bruisende frisdranken, frisse pintjes en fruitige 

cocktails. In de grote tent was er voor iedereen die langskwam, 

plaats genoeg om te dansen. Door het mindere weer, was er 

een piek aan de vestiaire. Elk nadeel heeft zo zijn voordeel. Zo 

konden degene die tot het laatste bleven door een 

verfrissende regendouche naar huis terugkeren, blij maar 

voldaan. 

Dit was al een goe begin van ons feestweekend.  

 

 



Spaghettidag 
 

Al die dat zegt dat ze geen spaghetti lusten, hebben die van 

de Pako nog niet geproefd. Dit en onze vriendelijke bediening 

maakt van elke spaghetti dag een top editie. Die van dit jaar 

was een topper boven alle toppers. Om 18u was het zo druk 

dat we tafels hebben moeten bij zetten waardoor de gangen 

zo smal werden dat je er bijna niet tussen kon. Als je dan even 

aan het rond kijken was, zag je dat onze leidingploeg zeker 

niet moe was van de fuif vrijdag want ze glipte overal tussen 

en haasten zich om iedereen zo snel mogelijk te bedienen. 

Niet enkel bij de bediening was het volle bak, ook achter de 

toog was het pintjes tappen en frisdranken ingieten op hoge 

snelheden. In de keuken was het lachen en gieren ondanks de 

grote berg afwas, kortom overal zat de sfeer er goed in. 

Wij willen jullie er op wijzen dat de spaghetti dag niet 

mogelijk was zonder de hulp van de kookouders, de ouders 

die de groentjes hebben gesneden en al de andere helpers. 

Wij hebben ons geamuseerd en wij hopen dat jullie het lekker 

vonden. 

 

 

 

 

 



Pinkels, pinkels jullie zijn nog zo klein,  

maar oooo zo fijn. 

Van elke zondag maken jullie een feest, 

chiro is voor ons nog nooit zo leuk geweest. 

Met elk spel doen jullie goed mee, 

ieder van jullie is onze kadee. 

Praten en lachen is een specialiteit, 

en 4uur is chipjes tijd. 

Want chipjes eten kunnen jullie goed, 

dus nu weten wij ook hoe dat moet. 

Lief en goed gezind, 

en af te toe laat er wel eens iemand een wind. 

Dat is voor ons geen probleem, 

dan vluchten wij gewoon uit het heem. 

Paars is onze kleur, 

en vrolijk is jullie humeur. 

Wij hebben al vast veel zin in de rest van het jaar, 

geloof ons maar ! 

 

dikke kus, jullie leiding 

Lotte, Liese en Liene  



Miniclub 
Jow miniclubbers, jullie spetterende leiding hier ;) 

Het jaar is volgens ons zeer goed gestart, wij hebben ons al 

kei hard geamuseerd en we hopen jullie ook. We zijn 

natuurlijk nog niet van plan hier te stoppen want er staan nog 

geweldige zondagen te wachten op jullie. Wij zijn super 

enthousiast dat jullie met zoveel zijn! Het is een zalige groep, 

maar dat komt gewoon door de zalige leiding. Maar ooh nee 

Jesse is Stijn verloren! Help hem om Stijn te zoeken. 

Voltooi nu deze puzzel om Jesse tot bij Stijn te begeleiden 

Greetzz  

Stijn & Jesse 

  



Speelclub meisjes  
 

Er waren eens drie leidsters die ervoor gekozen hadden om 

een jaar vol plezier te maken met de speelclub. Toen ze zagen 

dat we met 37 meisjes waren, zaten ze even met hun handen 

in het haar. Toen besloten de drie leidsters om er gewoon aan 

te beginnen en er elke zondag een feestje van te maken. Zo 

gezegd, zo gedaan want we vierden de verjaardag van Iris en 

Hanne en kregen prachtige tekeningen als cadeautjes. Toen 

kwamen wij de speelclub jongens tegen en zagen al snel dat 

onze meisjes stoerder en sterker waren. Daarbovenop 

zeurden deze meisjes niet zo hard als de jongens. Gelukkig 

waren we maar met 50 kinderen die zondag en was het 

helemaal niet zo druk. We gingen verder op ons speelclub 

avontuur en besloten om een kamp in het bos te bouwen. Die 

meisjes zijn creatiever en stoerder dan we ooit hadden 

gedacht. Hanne, Iris en Margot gingen verder op hun 

speelclub avontuur en ze leefden nog lang en gelukkig! 

  



Speelclub jongens 
 

Hallokes speelclubbers,  

ça va? ja, natuurlijk ! 

Bij de speelclub zijn er dit jaar veel stoere gasten en 3 trotse 

leiders. Elke zondag zijn jullie talrijk op post en dat doet ons 

veel plezier. Samen doen we dan de zotste activiteiten: we 

schieten met klakkebuizen, spelen in 't hofke, doen levende 

stratego in het bos, we sjotten, ravotten en nog veel meer. 

Wat is het zalig om in de chiro te zitten!  

 

Veel groetjes van jullie leiders, 

Camiel, Arne en Ward 

  



Kwiks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefste Kwiks, 

We hebben het al super super super super super super super 

super super super super super leuk gehad! Allé dat vinden wij 

toch. MAAR er komen nog zó veel mega leuken zondagen 

aan. Bereid jullie al maar voor om te overleven op een 

onbewoond eiland, ons te bevrijden van kidnappers, de liefde 

van ons leven vinden, … 

Binnenkort hebben wij ook nog ons kerstfeestje met pakjes! 

😉  

(p.s. veel plezier met het zoeken van jullie naam!) 

xoxo 
Floor & Haike   



Rakkers  
 

We zijn ondertussen al enkele weken ver in het veelbelovend 

chirojaar. Onze rakkers hebben zich al goed kunnen uitleven 

en uiteraard ook amuseren. We hebben onder andere al 

gebosstrategoot en geklakkebuisd, maar ook samenspel, 

balspelen kennismakingsspelletjes en zelf een rechtdoortocht 

mét bochten gedaan. Het zijn nu ook échte rakkers aangezien 

ze al gedoopt zijn. Wij als leiding hebben ook al tijd gehad om 

onze leden beter te leren kennen en ook een hechte band 

met onze leden te smeden. De leden onderling kennen elkaar 

al zeer goed en zijn een echte vriendengroep, dit heeft onder 

andere te maken met het feit dat ze al lang bij de chiro zijn en 

dus echte chiromannen zijn. Tot nu toe zijn wij als leiding zeer 

tevreden over de gang van zaken en dat willen we graag 

doortrekken, daarom verheugen we ons ook nog op veel 

zondagen zoals de voorgaande. We dragen elks ons steentje 

bij om er een leuk chirojaar van te maken. Onze rakkers 

mogen zich zeker nog aan veel leuke zondagen verwachten.  

Jullie lieftallige leiders: Wokke, Sakke en Ketnet 

 

  



Tippers  
 

Heeeeejjj schattiess 

Jullie zijn bijna HET voorbeeld van perfecte leden. Een paar 

minipeuterige puntjes waar aan nog gewerkt moet worden. 

Zoaaaals in een RECHTE lijn staan  maar geen paniek tegen het 

einde van het jaar zijn jullie meesters in rechte lijnen maken. Naast 

dat zijn jullie schatjes van patatjes hoor. We moeten wel toegeven 

dat jullie al voor bangelijke 2 maanden hebben gezorgd!! Van 

verfoorlog tot echte horrorcreeps, allemaal geen probleem voor 

onze tippers van DE Chiro Pakooooo. Dus allekes we zijn er hard van 

verschoten maar dan zal het toch nog tofkes worden dit jaar en 

gaan we ons nog wel amuseren.  

Juwkes byekes tot de volgende zondag wanneer dat jullie super 

mega braaf gaan zijn want onze sint is bijna in het land ( hehe ) 

Xxx je tofste leiding 

P.s Tippers for the win!! HEUJ HEUJ 

 
             

      Wat zijn jullie toch prachtig  

 

 
 
 



Toppers  
Dag liefste toppertjes, 

We hebben al enkele zondagen achter de rug en deze waren 

echt top! Jullie zijn dan ook echte toppers. Aangezien dat 

jullie de toppers zijn moeten jullie toch ook echt de top zijn. 

Dit hebben we dan ook uitgetest met enkele experimentjes. 

 

1) Veel meisjes denken dat zij de beste zijn maar wij hebben 

het tegendeel bewezen. Zo zijn onze toppers betere meisjes 

dan dat meisjes meisjes zijn. Schminken, poseren, dansen, … 

noem maar op. Onze toppers kunnen dit veel beter dan 

eender welk meisje. Zo hebben ze zelfs hun eigen dansje 

ineengestoken. 

 

2) De toppers kunnen ook mensen zo diep ingraven dat je 

alleen hun hoofd nog ziet (natuurlijk hebben we ze op de top 

van de berg ingegraven). 

 

3) Ook kunnen onze toppers elk meisje versieren door enkel 

twee woorden te gebruiken: ………… ……… (zelf aanvullen aub) 

Dikke knuffels en kusjes jullie allerliefste leiders 

Youckie en Ian xxx 

   



Tiptiens: in the mood for food 
 

Wat hebben we allemaal al gegeten: 

- Chips, veel chips  

- Appels 

- Gemixte boterhammen  

- Macaroni  

- Ijs 

- Hamburgers  

- Hartjes vormige eieren  

 

Wat gaan we allemaal nog eten: 

- Frieten met stoofvlees 

- Chocolade en snoep van de sint  

- Kerstbuffet  

- … 

Gelukkig sporten we ook af en toe  

 

 

 

Liefs, 

Hofman 1 en Hofman 2.0  



Kerels  
 

Als je naar de definitie van Chiro zoekt kan je stoppen met 

zoeken. Bij Chiro Pako is het antwoord te zien en zeker bij 

onze Kerels.  

De sfeer zit bij de Kerels zo goed dat onze leden dit vertellen 

aan hun vrienden waardoor we al met 16 zijn. Elke zondag 

staan zowel wij als onze leden paraat om te ravotten. Wij 

zorgen voor de scheve scheit en jullie voor de sfeer en deze 

zat iedere zondag al goed.  

Ravotten, grietjes versierd, sociale vaardigheden getest en 

vooral stevige mannen en een hechte groep creëren daar 

hebben wij ons iedere zondag al mee bezig gehouden. 

Wij blijven scheve scheit verzinnen dus maak jullie maar geen 

zorgen om onvergetelijke zondagen te beleven. 

 

Jullie gemotiveerde leiding 

Janssens & Beffie 

  



Aspirante meisjes  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Aspiranten jongens 
 

Hey, 

De eerste maanden zitten er al op. We hebben al enkele 

bangelijke zondagen, enkele vage zondagen en een hoop 

plezier achter de rug. 

De eerste Aspidag zit er ook al op. De Miniclubbers hebben 

kennis gemaakt met de toekomstige leiding door middel van 

een spel in thema Halloween. Ze hebben onze kabouter (RVB) 

weer helemaal beter gemaakt met de hulp van de heks 

(Jaspèré) en de tovenaar (Parret). Voor onze Aspiranten was 

dit ook de eerste keer dat ze kennis hebben gemaakt met het 

leiding zijn op zondag. Beide groepen hebben hier veel plezier 

aan beleefd. 

Moge er nog veel plezier en herinneringen volgen! 

Stig 

  

  



Spelletjes pagina  
 

Deze leden zoeken de weg naar Chiro Pako. Kan jij ze helpen 

de weg te vinden? 

  



 

 

  



 

foto’s   



Mopjes en raadsels  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Onderwijzer: "Vertel mij 

eens wat analoog 

betekent." Jantje: "Dat is 

de verleden tijd van: 

Anna liegt!" 

Wat is het toppunt van geduld?  

 

Een dooie iets vragen en 

wachten op antwoord 

Waarom kan een boom niet voetballen? 

 

 

Hij is geschorst 

Een automobilist rijdt over een brug. Dan wordt hij aangehouden door een agent. De 

man is nerveus en denkt dat de agent hem gaat oppakken. Maar de agent lacht en zegt:  

"Gefeliciteerd! U bent de miljoenste die over deze brug rijdt! Daarmee verdient u 1000 

euro!" 

Zegt de automobilist:  

"Fijn, kan ik eindelijk mijn rijbewijs halen!" 

Waarop zijn vrouw naast hem antwoord:  

"Let maar niet op mijn man, die zegt altijd verkeerde dingen als hij dronken is."  

Oma op de achterbank mompelt:  

"Zie je wel dat je met een gestolen auto niet ver komt!" 

Dan klinkt er geklop op de achterbank en een stem die fluistert:  

"Zijn we al over de grens?" 

De directeur stapt de lawaaierige klas binnen. 

Hij wil nu eindelijk die herrieschoppers eens straffen. 

'Geert, wat heb jij uitgespookt?'  

'Ik heb krijt naar het bord gegooid.' 

'Honderd strafregels! En jij Wim?' 

'Ik heb een punaise op de stoel van de meester gelegd.'  

'Wat?! Tweehonderd strafregels. En jij, Peter?'  

'Ik heb snippers door het raam gegooid.'  

'Oh nou..., dat valt wel mee; geen strafregels!'  

Op dat ogenblik komt er een jongen binnen, vol blauwe plekken en 

schrammen.  

'En wat doe jij daar?', vraagt de directeur boos, 'Hoe heet jij?'  

'Swen Snippers, meneer.' 



woordenboekje 
 

Definities die het leven op de chiro gemakkelijker maken. 

  

T-shirtenverkoop: de (samenst) ● elke eerste zondag van de 

maand, staat Leen(VB) voor de aanvang van de chiro in het 

halletje om T-shirts te verkopen. Eerstvolgende verkoop: 2 

december; 13:30 h aan het heem  

Christus Koning: ● dag waarop we met heel de chiro samen 

spelen. Eerst is er een misviering met vele chiroliedjes en 

daarna eten we lekkere frietjes. (datum: 25 november) 

Jaarthemalied: het (samenst) ● elk jaar is er een liedje dat bij 

het jaarthema past. Dit wordt gezongen met Christus Koning; 

dit jaar “ça va?!”  

Formatie: de (zn) ● bij het begin en op het einde van een 

chirozondag komen we met iedereen samen en wordt er 

verteld wat er die zondag op het programma staat.  

Samenspel: het (samenst) ● een dag waarop je met de 

jongens of meisjes uit de complementaire groep (zelfde 

leeftijd) samen spelletjes speelt.  

 

  

 



Vergeten liedje: met liefs 
Ken jij dit vergeten liedje niet? ➔ leer het dan snel want 
we houden allemaal van elkaar en het is CAVA! 
 
 

Met liefs 
 
Stotteren en giechelen zo rood als een tomaat. 
Een vreemd, plezant gevoel tintelt door m'n ruggegraat. 
'k Wil dolgraag iets vertellen maar hoe pak je dat nu aan? 
Je woont al op m'n 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 ziel-enorm-fantastisch-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? 
Die plastieken chirurgie: doen we daar zo snel aan mee? 
 
De zon is aan het schijnen en 't is ook nog volle maan. 
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. 
Soms zijn er van die boekjes of programma's op TV. 
Dan word 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 dit echt of is het knoeien? 
 



Kalender  
 

Noteer zeker al deze datums in jullie agenda, er staan weer 

dagen vol chiro te wachten!  

 

25 november Christus Koning 

2 december Sint  

15-17 maart Gemengd weekend in Achter-Olen  

4 mei kinderfuif + pako eens een ander, fuif  

12-20 juli meisjes op kamp 

22- 30 juli jongens op kamp  

 

 


