
 

  



 

  



Woordje van de redactie 
Beste Pakojanen, 
 
 
Het Chirojaar is weeral enkele maanden verder en er zijn 
weer niets dan leuke activiteiten gepasseerd. Jullie leiding 
heeft ongetwijfeld fantastische spelletjes in elkaar gestoken 
om van een gewone zondag, iets geweldig te maken! Wat zij 
over of voor jullie geschreven hebben kan je verderop lezen. 
Ook zijn er weer zeer mooie foto’s genomen de afgelopen 
zondagen, zoek naar je eigen gezicht een beetje verder in dit 
Pakootje. 
Eén zondag hebben we jammer genoeg niet kunnen vullen 
met spelletjes maar wel met spaghetti! En hoe lekker was die 
seg?  
Verder staan er nog héél wat leuke dingen gepland, zo maken 
we ons nu klaar voor een leuke dag vol chiro op Christus 
Koning.  
Stilaan maakt ook heel het land zich klaar voor de grote 
komst van de Sint! En ja bij Chiro Pako, zal je snel de Sint zien. 
Nog even wat data checken? Dat kan achteraan. 
Verder wensen wij van de redactie jullie niets dan leuke 
zondagen toe. Vol spelletjes, vriendschap, plezier en nog veel 
meer! Geniet er met volle teugen van. 
Op naar (zon)dagen vol chiro! 
 
 
Groetjes, 
De redactie 
Robbe, Jasper, Iris & Lotte  



De spaghetti dag 
De spaghetti dag van dit jaar was een 
succes om nooit te vergeten. Italië is 
nog nooit zo dicht bij het gekende 
Nijlen geweest. Hoe raar het ook 
klinkt: er waren zelfs een paar echte 
Italianen op de spaghetti dag 
aanwezig. Van de Siciliaanse maffia 
tot echte Italiaanse culinaire 
topchefs, allemaal wilden ze proeven 
van de spaghetti die Chiro Pako op 
tafel bracht en dat was dan nog niet 
het enige: ijsjes en gebak vlogen ook 
vlot de deur uit.  
 
Het aantal bestellingen was op een gegeven moment heel erg 
moeilijk bol te werken en de leiding moest letterlijk alles uit 
de kast halen om dit Italiaans avontuur tot een goed einde te 
brengen. Uiteindelijk hebben de Sicilianen, de Italianen en 
natuurlijk alle andere trouwe Chiro Pako sympathisanten het 
naar hun zin gehad en heeft iedereen genoten van een 
fantastische spaghetti dag. We kijken al uit naar de volgende 
editie! 
 
Wij willen ook hierbij onze VB’s, groepsleiding en de ouders 
die cake bakten en groentjes sneden bedanken.  
 
 
 

  



Pinkels 
Lieve pinkeltjes 

De eerste 3 maanden van het chirojaar zijn weeral 
gepasseerd, maar wat voor een toffe maanden waren dat! 
We hebben al: 

- Vriendjesdag gedaan om nog nieuwe vriendinnetjes 
bij onze pinkels te krijgen. 

- Samen met de jongens van onze leeftijd (miniclub) 
gespeeld en ontdekt dat jongens eigenlijk helemaal 
niet stom zijn 

- Op zoek geweest naar een schat die verstopt zat IN 
ons pinkellokaal. 

- Stoelendans gedaan in het lokaal. Ons lokaal werd 
door jullie helemaal omgetoverd tot een echte 
musical waarin we allemaal konden meezingen. 

- Kampdansen aangeleerd, die jullie ondertussen 
allemaal perfect kunnen meedansen! 

- Nieuwe liedjes aangeleerd zodat jullie deze in de 
zomer op kamp allemaal luidkeels kunnen meezingen 

- … 

En, lieve pinkeltjes, wij hebben nog veel meer voor jullie in 
petto!  

Veel liefs 
Floor, Flore en Iris xxx 
 

  



Miniclub 
Beste miniclubbertjes, 
 
Het jaar is voor ons super van start gegaan, we hebben al heel 
hard gespeeld, gezongen en nog veel meer leuke dingen. 
Hopelijke kijken jullie net zoals ons ook elke week uit naar 
zondag want we kunnen jullie vertellen dat er nog heel veel 
op de planning staat. 
 
We zitten wel weer met een probleem, Evert is Ward 
kwijtgespeeld. Kan jij ze weer bij elkaar brengen? 
 
Groetjes jullie leiding 
Evert: 0471310862 
Ward: 0497698041 
  



Speelclub meisjes  
Hey speelclub, kunnen jullie ons helpen met deze 
woordzoeker? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CHIRO 
 PAKO 
 NIJLEN 
 SPEELCLUB 
 GEEL 
 VIERUUR 
 LEIDNG 

 
Kusjes & knuffels van jullie leidsters Anna, Sien en Liene xoxo 

 ANNA 
 SIEN 
 LIENE 
 PLEZIER 
 SPELEN 
 KIEKEBOE 
 KATTEKEWUIF 

 



Speelclub jongens 
Beste speelclubbertjes van ons, 
 
Het is echt al een heel leuke start van het Chiro-jaar geweest. 
We hebben er alleszins echt al van genoten. Wij hebben 
schatten gezocht, een geweldig doopritueel en recht-
doortocht gedaan en gespeeld met klakkebuizen, maar geloof 
ons dit is nog maar een begin. Er komen nog een hele hoop 
leuke dingen aan: het kerstfeestje gaat sowieso een echte 
knaller worden.  
 
Groeten Knart, Yuki en Jappe.  

 



Kwiks 
  



Rakkers  
Dag Rakkers 
 
De eerste maanden van het Chirojaar zijn weeral gepasseerd, 
maar het is nog lang niet gedaan! Wij hebben ons al super 
hard geamuseerd en wij hopen jullie ook. We hebben zowel 
verschillende grote als kleine spelen gedaan om ons goed te 
amuseren op onze zondagnamiddagen: denk maar aan het 
mega leuke en lekkere snoeptrafiekspel, meeste swag spel en 
een doop. Wij kijken alvast uit naar de volgende 
Chirozondagen om ons super goed te amuseren. 
 
Dikke kussen en knuffels  
Ian en Robbe 

 
  

 Chiro Pako 
 Doop 
 Gehandicaptedag 
 Legerdag 
 Levende bingo 

 Plezier 
 Rakkers 
 Snoeptrafiekspel 
 Swagspel 



Tippers  
Voor wie onze tippers nog niet ontmoet heeft zullen we het 
gemakkelijk maken. Het zijn namelijk de meisjes die elkaar 
perfect kunnen inschatten, niet bang zijn van vuil worden, 
kunnen schilderen als de beste, Nijlen op hun broekzak 
kennen en het meeste geld van heel de wereld bezitten. Nog 
steeds geen idee hoe ze er uitzien? Hier is een voorsmaakje:  

 
 



Toppers  
Bruuurs,  

we hebben al veel gedaan dit jaar (sommige zondagen ook 
niet zo veel, maar dat is maar een detail). Er is natuurlijk ook 
nog veel dat we nog niet hebben gedaan, ons to-do lijstje is 
lang, wees maar zeker dat het nog een leuk jaar wordt met 
een goed weekend  en afgesloten door een nice kamp. 

  



 
  

Tiptiens 

No words needed 



Kerels  
Liefste kereltjes van ons, 

 

Jullie zouden een originaliteitsprijs moeten winnen voor het 
verzinnen van programma dat we niet doen die zondag. 
Wacht maar, op een dag is het onze beurt… 
Ondanks dit flauwe mopje elke week zijn wij heel blij dat wij 
de leiding mogen zijn van jullie. 
Er komen nog toffe tijden aan, weekend, chirokamp… 
Eén ding is zeker, we zijn op weg om ‘bruurs’ te worden voor 
het leven! 

 

Jullie kapoentjes 
Arne & Camiel xx 
Gayrels 2019-2020 

 

  



Aspitiens  
Liefste, knapste, leukste, stoerste, … Aspi’10’s  

Ook bij ons staan er nog veel 
SUPERFORMIWELDIGEINDIGFATAKOLOSAGTIGE dingen op 
het programma. Maar we hebben toch al wel heel wat leuke 
momenten meegemaakt! Zoals de leefweek en hierbij ook Fé 
haar eerste fuif hebben kunnen meemaken, ons lokaal 
geschilderd en ook wat stukken kleren of gewoon gezellig wat 
gezelschapspelletjes spelen terwijl het regent. Hierbij zijn er 
natuurlijk al uitspraken gedaan die we even voor jullie op een 
rijtje gaan zetten. 

  
 
  



Aspiranten jongens 
Dag aspiranten,  

 

Het is weer tijd voor een tekstje geschreven voor jullie door 
de leiding. De winter komt er stillekes aan weer aan, lekker 
koud jeej. Dit wilt niet zeggen dat jullie moeten beginnen 
plooien door niet meer naar de chiro te komen. Er staat 
namelijk nog veel op het programma, maar dat vertellen we 
nog niet hoor hiihi. Er komen nog magere zondagen en dikke 
avonchiro’s aan jenge. We zijn zeer tevreden over jullie inzet, 
behalve over die van Arne De bruyn natuurlijk.  

 

Voor de rest, piece aut.  
Sakbal en bal. 

 

  



Spelletjes 
Help jij Indiana Jones om de schat te vinden? 

 

 

 

 

  



Wat loopt daar nu? Verbind de punten en kom het te weten! 
  



Mopjes en raadsels 
Waarom vliegen vogels in de winter naar het Zuiden? 
(Het is te ver om te lopen) 

 

Waarom lachen kabouters als ze voetballen? 
(Omdat het gras onder hun oksels kietelt) 

 

Wat is het toppunt van snelheid? 
(Een slak uit de bocht zien vliegen) 

 

Waarom zet een dom blondje lege flessen in de koelkast voor 
dat er een feestje is? 
(Voor de mensen die niets willen drinken) 

 

Twee zandkorrels lopen in de woestijn. Zegt de ene 
zandkorrel tegen de andere “Oh nee! we zijn omsingeld.” 

 

Waarom legt een kip eieren? 
(Als ze ermee gooit, gaan ze kapot) 

 

Het is groen en skiet van een berg, wat is het? 
(Een skiwi) 

 

Wat krijg je als je een schaap en een kangoeroe kruist? 
(Een springend bolletje wol) 



  

  



 

  



Wist je datjes 
Wist je dat…  

 er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op 
dezelfde dag als jij? 

 
 dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht 

te kijken? 
 
 

 je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 kilometer 
per uur? 

 
 

 als je aan één stuk winden laat, gedurende 6 jaar en 9 
maanden, produceer je genoeg gas, voor de energie 
voor een atoombom. 

 
 

 het onmogelijk is om aan uw elleboog te likken. 
Probeer maar eens! 

 
 

 een zeester geen hersens heeft? 
 
 

 een worm maar liefst 10 harten heeft? 
 
  



Vergeten liedje: ware 
vriendschap 
 
Ware vriendschap zal niet wankelen  
als ze wederzijds ontstaat.  
Maar leeft voort nog in gedachten  
Door een trouw die nooit vergaat  
  
Mijn hart zal niet meer slagen,  
 als ik niet meer aan u denk.   
’k Blijf voor u steeds zorgen dragen  
 u die ik mijn vriendschap schenk.  
  
 Zijn we door de strijd van ’t leven   
 meer gelouterd en gerijpt,  
 en komt dan de dood ons scheiden  
 onze trouwe vriendschap blijft.   
  



Kalender  
 

1 december: 
Hij komt, hij komt, 
de lieve goede 
Sint! Kom en 
ontdek of jij braaf 
geweest bent 😉 

14 februari: 
Pakoworkz 
Chiro Pako’s 
eerste afterwork, 
kom dat zien, kom 
dat zien! 

15 februari: 
Kinderfuif 

15 februari: 
Pako eens een 
ander  niet 
tevreden, lief 
terug 

12-20 juli: 
Kamp Pako Me 

22-30 juli: 
Kamp Pako Jo 


