Beste Pakojanen,
Het nieuwe jaar is weer van
start gegaan en het ziet er naar
uit dat het weer top gaat zijn.
Het chirokamp was geweldig.
Hoewel het echt bakken en
braden was, heeft iedereen zich
enorm hard geamuseerd. Het
kamp is nog maar net gedaan
en de leiding staat weer klaar
om er een spetterend chirojaar
van te maken. Beginnen doen
we al goed met een bbq waar
iedereen elkaar beter kan leren
kennen tussen leden, ouders,
leiders, leidsters,…. Binnenkort
is het ook onze fuif: de ‘k zal a
pako party die gevolgd zal
worden door de spaghettidag.
Laten we er een bangelijk
chirojaar van maken? Ça va?!
(jaarthema)
Groeten van de redactie: Lotte,
Tess, Evert, Ian en Sander

Jaarthema: Ça va?!
Een vaak gestelde vraag, met vaak eenzelfde antwoord. "Ja hoor." Maar hoeveel
is daarvan waar?
Dit jaar wil de chiro laten zien dat het een
plek is waar iedereen zich goed kan voelen
en zichzelf kan zijn.
Ook als je eens een mindere dag hebt.
Denk de volgende keer eens goed na over
het antwoord. Het kan eens opluchten om
eens 'nee' te antwoorden. En dat is niet
erg. De chiro biedt een luisterend oor, of
gewoon een moment om alle zorgen eens
te vergeten. Om eens tot jezelf te komen
of je eens helemaal te laten gaan.
Voor iedereen is er plaats.
Maar niet alles moet negatief zijn, een
eerlijke ‘ja’ is het liefste wat wij horen.
Hé ça va?!

Praktische zaken :WA KOST DA?
Bereid jullie maar voor op de befaamde huisbezoeken die weer gaan worden
afgelegd. Sommige groepen hebben infomomenten, omdat jullie zo talrijk zijn. Dit
gebeurt zodat jullie ouders ook eens kunnen kennismaken met wie jullie heel de
zondag rondhangen en kei toffe spelletjes mee spelen. (Dit is ook om jullie ouders
gerust te stellen, dat ze jullie in veilige handen achterlaten en zodat ze weten wie
ze zouden moeten bedanken als jullie uitgeput, maar gelukkig, snel in slaap vallen
nadat jullie zijn thuis gekomen.)
Ze komen zich niet enkel voostellen, ze komen ook geld ophalen voor vieruutje. Dit
jaar wordt het lidgeld en KK overgeschreven, de wereld digitaliseert en wij dus ook!
Dit mag gestort worden op volgend rekeningnummer: BE 75 7885 5338 6251

25 euro: aansluiting bij Chiro Nationaal en verzekeringen
5 euro: Kristus Koning (eten, drinken, vieruurtje, een entertainende misviering en
een fantastisch spel)
En verder:

•
•

Vieruurtje op zondag: €7,5. Dit kan nog eens bijgevraagd worden als dat nodig is.
Schaatsen - zwemmen - ... : voor alle extra activiteiten krijgt uw kind een briefje
mee één of twee weken op voorhand, daar staat de prijs op vermeld.
VERZEKERING

1. Burgerlijke aansprakelijkheid
•

Als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand een duw
geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt
verzekerd door de familiale polis van het lid of de leid(st)er in kwestie (of meestal
van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de Chiropolis familiale. In beide
gevallen betaal je de eerste 173,53 euro zelf.

2. Ongevallen
•

Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gekwetst wordt, zoals
verdrinking, voedselvergiftiging, insectenbeten, … De polis geldt niet voor ziekten,

als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, als je onder invloed bent van drugs (ook
alcohol!) of als je je lenzen verliest.

•
•

De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat de
ziekteverzekering (bv. CM of Bond Moyson) niet terugbetaald.
Die verzekering geldt ook op de kortste weg van en naar de Chirolokalen.

CHIRO-UNIFORM
Sinds enkele jaren hebben we ook een Pako T-shirt (kostprijs €8), te verkrijgen bij de
leiding. Om toch een beetje als groep over te komen vragen we toch om dit T-shirt
aan te kopen en zoveel mogelijk te dragen.
Voor de afdelingen moedigen we aan om het chiro-uniform aan te kopen: da's
namelijk heel stevig materiaal dat een woelige chirozondag weet te doorstaan. Het
is echter niet verplicht om dit aan te kopen. Het officiële chiro-uniform kan u kopen
in de dichtstbijzijnde chirowinkel oftewel de Banier (www.debanier.be).

WIE TE CONTACTEREN?
Bij vragen met betrekking tot de groep kan u altijd terecht bij de afdelingsleiding.
Zowel de jongens als de meisjes hebben een volwassen begeleider (VB). Indien
gewenst is hij/zij ook steeds te contacteren:
PakoMe: Leen Van Dessel
0477/96 37 68
Bovenstraat 21, 2560 Nijlen
leenvandessel@yahoo.com

PakoJo: Simon Kenens,
0472397735
Voetweg 66, 2560 Nijlen
simonken@msn.com

BIVAKVERSLAG MEISJES
De laatste weken van het chirojaar krijgen de leiding het soms zwaar te verduren. Telkens dezelfde vraag: “Wat is het kampthema?!” en ze moeten
elke keer weer hun mond houden. Maar dan was de dag van de inschrijving
eindelijk daar! Het kampthema was eindelijk geweten, we gingen op reis
naar verre oorden met Pako Airlines. Het was nog maar enkele weken
wachten voor we aan boord gingen om samen een geweldig kamp te beleven.
De Aspiranten vertrokken zoals gewoonlijk als eerste, zij beleefden een
leuke dag aan het zeetje waarna ze terug kwamen om samen met de Tiptiens hun trip verder te zetten. Een dagje later vertrok ook de rest, de Tippers hadden hun sportieve benen nodig om zich met hun fiets richting
kampplaats te begeven en de Kwiks en Speelclub amuseerden zich door uit
volle borst liedjes te zingen op de trein.
Wanneer we op de kampplaats aankwamen, kon het verkennen beginnen.
Is mijn tent groot genoeg? Hoe zien de wc’s eruit? Hoe groot is dat bos
hier? Is er ergens een beek? Het kampterrein was zeer mooi, een groot bos,
groot grasveld en een leuke tribune. Helemaal speelklaar!
Zoals elk jaar kon het eten ook niet ontbreken, want geef toe, eigenlijk
doen we niet veel meer dan eten 😉 Ook dit jaar waren er onze geweldig
kookouders die zorgden voor heerlijke maaltijden waar iedereen van genoot!
Toch deden we tussen al dat eten door een paar spelletjes, iedereen amuseerden zich in eigen groep maar ook het spelen met heel de chiro kon niet
ontbreken. Zo was er bijvoorbeeld de keuzeruimte waar de meisjes het onder andere opname tegen de jongensleiding in verschillende duels. Zo won
Oona van de speelclub van Sander bij het muurzitten, proficiat! Voor de
oudsten volgde het nachtspel, ze begonnen hun tocht aan het grote enge
Jezusbeeld waarna er enkel nog engere dingen op hun pad kwamen. Omdat
we met het vliegtuig de wereld rond reisden, kwamen we ook eens terecht
op een onbewoond eiland waar we om ter eerste vuur probeerden te maken. Op dagtocht gebruikte iedereen zijn stem om uit volle borst mee te
zingen met de leukste chiroliedjes om daarna een frisse duik te nemen.

Onze aspiranten namen het daarna een dagje over van de leiding om iedereen een leuke dag te laten beleven met geweldige spelletjes, good job!
Jammer genoeg kwam er ook weer een einde aan het kamp, de voorlaatste
dag maakte iedereen zich klaar voor het kampvuur om het beste van zichzelf en de groep te laten zien. Er waren weer heel mooie dingen bij! Hierna
volgde de liedjes aan het kampvuur waar iedereen elkaar nog eens goed
vastpakte. Hetzelfde gebeurde bij het afscheid, we dansten onze kampdans
een laatste keer en namen afscheid van elkaar met dikke knuffels.
Het was weer een geweldig kamp! Iedereen heeft zich zo geamuseerd met
Pako Airlines maar… “Wat wordt het kampthema dit jaar leidster?”

BIVAKVERSLAG JONGENS
Zondag 22 juli. De dag waar iedereen naar heeft uitgekeken. Dit was
namelijk de dag dat wij met alle jongens op kamp vertrokken. De
aspiranten en kerels hadden echter al een voorsprong genomen met
hun fiets maar zijn toch maar gelijk aangekomen. Ook de toppers en
de rakkers zijn met hun stalen ros veilig aangekomen. Na een
hectisch uur waarin dat iedereen moest eten en zich verkleden was
er al een probleem. De dieren van de zoo waren ontsnapt. Een zoo
zonder dieren dat bestaat toch niet he. Dus moest iedereen helpen
om de dieren te vangen. Toen alle dieren gevangen waren en terug in
hun kooi gestopt waren, kon iedereen moe maar voldaan zijn bedje
opzoeken. De dagen vlogen voorbij. Twee dagen later kwam de
miniclub ook aan. Ook die avond iedereen op tijd in het beddeke
want de volgende dag was een hele zware dag. Toen ging elke groep
eens op verkenning wat er buiten de kampplaats ook nog toen was.
De dag daarna alweer iets belangrijks te doen. Namelijk Gregor de
verslinder organiseerde een casino voor alle dieren. De dieren
werden in groepen opgedeeld en mochten zo langsgaan om zo veel
mogelijk geld bijeen te krijgen. Zo konden ze voor de grote eindbattle
voorsprong krijgen voor de dierenraces. Nadat alle dieren zich moe
hadden gelopen konden ze weer in eigen groep uitrusten. De dag
daarna zijn we op zoek gegaan naar een goeroe omdat hij een
drankje moest maken om de dieren weer gezond te maken. We
hebben hem gevonden aan een meer. Aan dat meer konden we dan
ook even uitrusten en terug nieuwe krachten opdoen om terug naar
de kampplaats te vertrekken. Daarna mochten de aspiranten eens
snoepen hoe het is om leiding te zijn op kamp. Zo konden ze zich
voorbereiden voor de toekomst. Zij hebben dan ook de miniclub en
de speelclub onder hun hoede genomen voor één dagje. ’s Avonds
werd er dan ook de klassieke en zeer belangrijke voetbalmatch
gespeeld tussen de leiding en de aspiranten. De leiding is dan ook
met veel overtuiging gewonnen. De laatste dag brak aan en iedereen
amuseerde zich nog kei hard. Die avond werd normaal het kampvuur

aangestoken maar door het droge weer mochten we dit niet doen.
Maar we hebben ons zeker niet laten kennen en hebben heel de
avond plezier gehad met de toneeltjes en tussenstukjes die elke
groep had voorbereid. 30 juli was nog wel een zware dag. Iedereen
moest helpen met alles op te ruimen en af te breken en dan kon
iedereen de mama en de papa een dikke knuffel geven. Kortom het
was zeker een geslaagd kamp! Dank u dat jullie er allemaal bij waren!

Er is een tijd van komen en gaan..
Een nieuw chiro jaar houdt in: een nieuwe start voor vele kinderen en
ook voor de nieuwe leiding. Maar ook wil dit zeggen dat we afscheid
moeten nemen van elke leiding. Het gaat hier over mensen die het
besten van zichzelf hebben gegeven in de loop van hun chiro carrière.
Om te beginnen toen ze nog lid waren, en er elke zondag stonden om
mee leuke momenten te beleven en zich vooral niet te hoeven
vervelen. Vervolgens als leiding die het hun leden elke zondag zo leuk
mogelijk probeerde te maken, waarbij ze op kamp nog eens alles
gaven ondanks de weinig slaap die we krijgen. Maar het belangrijkste
is dat er vriendschappen ontstonden met gans de leidingsploeg,
vriendschappen die blijven voor het leven. Hierdoor hebben we
samen vele onvergetelijke momenten beleeft en deze momenten
blijven we koesteren.
Ellen, Birthe, Bram en Pieter-Jan 1000 maal dank voor alles wat jullie
deden. Jullie blijven altijd een plaatsje hebben in onze harten. En
voor een keer is het eens niet ‘ik blijf in chiro geloven’ maar wij
blijven in jullie geloven.
XXX de leiding XXX
Voorstelling leiding
Dit jaar hebben we weer een geweldige leidingsploeg die
staat te popelen om samen met jullie elke zondag spelletjes
te spelen, te knutselen, zich vuil te maken, een feestje te bouwen enzovoort. Maar wie is nu eigenlijk jouw leiding? En die
nieuwe leiding, wie zijn dat eigenlijk juist en wat doen die
zoal? Wij vroegen het hen voor jullie!

PINKELS
Naam: Liene Peeters
Leeftijd: 16
Studie: humane wetenschappen
Aantal jaren in de chiro: vanaf de pinkeltjes! 11 jaar?
Hobby’s: volleyball, dansen, CHIRO
Lievelingsmuziek: Dua Lipa
Lievelingseten: frietjes!!
Voor één dag zou ik graag: alles gratis krijgen
Levensmotto: een dag niet gelachen is een dagje niet geleefd
Lievelingsspel: alles!
Lievelingschirolied: Ballen
Slaap je met je dekbed ingestopt of hangt het los? Ik stop het eerst in maar het
komt altijd los haha
Wat is het domste dat je ooit gedaan hebt om indruk te maken op een jongen?
Ben eens gevallen voor een jongen
Wat is de perfecte temperatuur van je badwater? Ik neem enkel douches
Naam: Liese Cautreels
Leeftijd: 18 jaar
Studie: ergotherapie
Aantal jaren in de chiro: 11 jaar
Wat is je favoriete uur om op te staan? 9:30
Wat je je doelstelling/voornemen voor het
nieuwe chirojaar? Van elke zondag een groot
feestje maken.
Vul aan: De wereld zou veel gaver zijn als… muggen
vet zouden zuigen in plaats van bloed (+ dat Bram
terug leiding zou worden.)
Naam: Lotte Gouwy
Leeftijd: 18 jaar
Studie: Geneeskunde
Aantal jaren in de chiro: 10 jaar
Wat was je favoriete outfit tijdens verkleedpartijtjes toen je klein was? Ik had een
winx outfit! Ik was altijd Musa.
Als je voor heel je leven één leeftijd kon hebben, welke zou dat dan zijn? Ik zou
graag terug 7 jaar zijn, altijd spelletjes spelen!
Hoe ziet jouw ideale zondagochtend eruit? Op mijn ideale zondagochtend sta ik niet al te vroeg op en doe ik meteen mijn
chirokleren aan! Koffiekoeken zijn ook altijd leuk 😉

MINICLUB
Naam: Stijn Luyten
Leeftijd: 19
Studie: 2de Bachelor in Lichamelijke Opvoeding en
Bewegingswetenschappen
Aantal jaren in de chiro: Dit is mijn 14de jaar
Wat is je favoriete vleesje van het frituur? Een Kipknots
Wat is je doelstelling/voornemen voor het nieuwe chirojaar? Nóg meer aanwezig zijn dan vorig jaar
Wat is de perfecte temperatuur van je badwater? 43°C

Naam: Jesse De Bruyn
Leeftijd: 18
Studie: Procestechnologie
Aantal jaren in de chiro: 12
Word je liever aangevallen door een beer of
door een zwerm bijen? Het liefst allebei tegelijk
Wat is je favoriete ketnetprogramma?
W817
Als je een exotisch fruitje was, welk fruitje
zou je dan willen zijn? Physalis peruviana,
beter gekend als ananaskers

SPEELCLUB MEISJES
Naam: Hanne Van Olmen
Leeftijd: 20
Studie: Orthopedagogie
Aantal jaren in de chiro: 6
Hobby’s: lezen, uitgaan, zwemmen
Lievelingsmuziek: alles waarop je kan dansen of meezingen
Lievelingseten: ballekes in tomatensaus met frietjes
Voor één dag zou ik graag: MC zijn op een festival
Levensmotto: Doe eens gek
Lievelingsspel: Paard en ruiter
Lievelingschirolied: Ballen!
Wat is je lievelingskledingstuk? Een salopette
Wat is je favoriete vleesje van de frituur? Curryworst speciaal
Wat zou je naam zijn geweest als je als een jongen geboren
was? Tuur
Naam: Iris Bruynseels
Leeftijd: 19 jaar
Studie: Leerkracht kleuteronderwijs
Aantal jaren in de chiro: 13
Wat is de perfecte temperatuur van je badwater? 38,5°C
Wat is je favoriete ketnetprogramma? W817
Wat doe je als eerste wanneer je opstaat? Een boke me choco
ete

Naam: Margot Verlinden
Leeftijd: 23 jaar
Job: begeleider/opvoeder
Aantal jaren in de chiro: 7
Hoelang duurt je gemiddelde toiletbezoek? 1 minuut
Ben je iemand die zijn werk goed op tijd af heeft of
alles last minute doet? Last minute
Wat is je favoriete snoep? Maltesers

SPEELCLUB JONGENS
Naam: Ward Hens
Leeftijd: 17
Studie: Wetenschappen Wiskunde
Aantal jaren in de chiro: 12
Hobby’s: Voetbal en chiro
Lievelingsmuziek: Ik hou van heel veel verschillende genres van muziek,
ik heb niet echt een favoriet.
Lievelingseten: Frietjes
Voor één dag zou ik graag: kunnen vliegen
Levensmotto: waar een wil is, is een weg
Lievelingsspel: Het is misschien niet echt een spel maar de vettige dag vind ik altijd
leuk.
Lievelingschirolied: tuimeling
Wat is je favoriete vleesje van het frituur? Bicky burger
Wat is het beste Nederlandstalige lied? Zonder twijfel Zoutelande
Vul aan: De wereld zou veel gaver zijn als… meer mensen aan chiro zouden doen!
Naam: Arne Hermans
Leeftijd: 16 jaar
Studie: Wetenschappen-wiskunde (8)
Aantal jaren in de chiro: 6 jaar
Hobby’s: Chiro en voetbal
Lievelingsmuziek: Travis scott
Lievelingseten: Pizza
Voor één dag zou ik graag: Kunnen vliegen
Levensmotto: Vrouwen, ge kunt beter kippen houden/Pluk de dag
Lievelingsspel: Vaksleuren
Lievelingschirolied: Tuimeling
Hoe ziet jouw droomreis eruit? Naar Japan
Wat is je lievelingskledingstuk? Een trui
Wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland? Een surfplank
Naam: Camiel Daans
Leeftijd: 17
Studie: electro mechanica
Aantal jaren in de chiro: 11 jaar
Hobby’s: Voetbal en chiro
Lievelingsmuziek: techno
Lievelingseten: Kebab
Voor één dag zou ik graag: vliegen
Levensmotto: Het leven is als een frikandel, je moet het zelf speciaal
maken.
Wat is je favoriete snoep? Zure mat
Word je liever aangevallen door een beer of een zwerm bijen? Beer
Wat is je favoriete ketnetprogramma? ROX

KWIKS
Naam: Floor De Bruyn
Leeftijd: 17 jaar
Studie: Wetenschappen wiskunde
Aantal jaren in de chiro: 9 jaar
Hobby’s: chiro!!
Lievelingsmuziek: Bazart
Lievelingseten: frietjes
Voor één dag zou ik graag: kunnen vliegen
Levensmotto: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
Lievelingsspel: kiekeboe
Lievelingschirolied: niet zomaar een zondag
Ben je tevreden met je pasfoto? ja
Waar zou je je waardevolle bezittingen verstoppen als je die had?
Op een geheime plaats
Word je liever aangevallen door een beer of door een zwerm
bijen? Een zwerm bijen
Naam: Haike Verbeeck
Leeftijd: 18 jaar
Studie: Journalistiek
Aantal jaren in de chiro: 13 jaar
Als je een exotisch fruitje zou zijn, welk
fruitje zou je dan willen zijn? Een sinaasappel (oranje ;))
Hoe ziet jouw droomreis eruit? Een avontuurlijke reis met al mijn (Chiro)vrienden!
Slaap je met je dekbed ingestopt of hangt
het los? Het hangt los

RAKKERS
Naam: Wout Vermeulen
Leeftijd: 17
Studie: 6de jaar Wiskunde Wetenschappen
Aantal jaren in de chiro: 12 jaar
Hobby’s: Chiro
Lievelingsmuziek: Metalcore
Lievelingseten: durum
Lievelingsspel: Rome 2 total war
Waar zou je je waardevolle bezittingen verstoppen als je die
had? Onder mijn matras
Slaap je met je dekbed ingestopt of hangt het los? het hangt
los
Wat doe je als eerste als je opstaat? Douchen
Naam: Sander Van de Peer
Leeftijd: 18
Studie: Burgerlijk ingenieur
Aantal jaren in de chiro: 12 jaar heb ik al in de chiro gezeten.
Hoe ziet jouw droomreis eruit? Een warm land aan zee.
Niet alleen om te zonnen maar ik wil ook veel uitstappen
maken en het avontuurlijke wat opzoeken.
Als je voor heel je leven één leeftijd kon hebben, welke
zou je kiezen? Ik denk 20 jaar. Je bent vrij, volwassen, levendig, ….. Je beleeft een plezante periode in de universiteit,….
Wat was je favoriete outfit tijdens verkleedpartijtjes toen
je klein was? Ridder , american football player, spiderman

Naam: Kenneth Verelst
Leeftijd: 18
Studie: financie- en verzekeringswezen
Aantal jaren in de chiro: 12
Wat zou je naam zijn geweest als je als een meisje
was geboren? Roxanne
Wat is je lievelingskledingstuk? Lange zwarte
trainingsbroek
Wat doe je als eerste als je opstaat? Sociale media checken

TIPPERS
Naam: Emma Nevelsteen
Leeftijd: 18
Studie: biomedische laboratiumtechnieken
Aantal jaren in de chiro: 12
Wat doe je als eerste wanneer je opstaat? Een
danske placeren in de badkamer
Wat is je doelstelling/voornemen voor het
nieuwe chirojaar? Elke zondag een origineel
programma voorzien voor mijn fantastische leden!!
Hoe ziet jouw droomreis eruit? Relaxen op Pig
Beach onder het zonnetje met vriendinnen

Naam: Laura Vercammen
Leeftijd:17
Studie: Chemie
Aantal jaren in de chiro: 12
Hoelang duurt je gemiddelde toiletbezoek? 7.45
Hoe ziet jouw ideale zondagochtend eruit?
lang uitslapen
Wat is de perfecte temperatuur van je
badwater? 39.42

TOPPERS
Naam: Yourick
Leeftijd: 19
Studie: elektriciteit
Aantal jaren in de chiro: veel
Vul aan: De wereld zou veel gaver zijn als ik
top dj was
Wat is je favoriete uur om op te staan? 8u
Slaap je met je dekbed ingestopt of hangt het los?
Ingestopt
Naam: Ian Bruynseels
Leeftijd: 17 jaar
Studie: Burgerlijk Ingenieur
Aantal jaren in de chiro: 12
Hoelang duurt je gemiddelde toiletbezoek? 5min
Hoe ziet jouw ideale zondagochtend eruit? Opstaan,
pistolet eten en een appelsiensapje drinken en dan een
match gaan sjotten
Wat is jouw favoriete snoep? Beertjes

TIPTIENS

Naam: Margot Hofman
Leeftijd: 19 jaar
Studie: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Aantal jaren in de chiro: dit is
mijn 13de jaar
Wat is je favoriete snoep?
vampiertanden of spekjes
Vul aan: De wereld zou veel
gaver zijn als… we allemaal
van vorm konden veranderen zoals barbapapa’s
Als je voor heel je leven één leeftijd kon hebben, welke
zou je kiezen? 8
Naam: Tess Hofman
Leeftijd: 19
Studie: Conservatie- restauratie, hout
Aantal jaren in de chiro: 13
Wat is je favoriete K3 lied? Superhero, baby
come back, trouwen. Zolang het maar de eerste K3 is, hihi
Wat was je favoriete outfit tijdens verkleedpartijtjes toen je klein was? Een door mijn
mama gemaakt koeienpak, met staart.
Wat zou je meenemen naar een onbewoond
eiland? Een zakmes en mijn koala-onesie

KERELS
Naam: Evert De Bruyn
Leeftijd: 19 jaar
Studie: Professionele Bachelor automotieve
management
Aantal jaren in de chiro: 14de jaar
Wat is het domste dat je ooit gedaan hebt om indruk te
maken op een meisje?
Een meisje uitgelachen met iets doms dat ze deed.
Dacht dat ik zo haar aandacht wel zou krijgen maar ze
vond het niet grappig jammer genoeg.
Ben je tevreden met je pasfoto en die op je rijbewijs?
Helemaal tevreden ik sta er op als men mooie zelf
Wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland?
Muggenspray, ik laat me daar niet dood steken door die
verdomde muggen.
Naam: Pieter-Jan Janssens
Leeftijd:22
Job: adjunt beenhouder bij renmans
Aantal jaren in de chiro: 17
Hoe ziet je droomreis eruit? met de rugzak
rond trekken met een hond en tent
Als je een exotisch fruitje was, welk fruitje
zou je dan willen zijn? kokosnoot
Waar zou je je waardevolle bezittingen verstoppen als je die had? in mijn linker achterzak

ASPIRANTEN MEISJES
Naam: Sien Mariën
Leeftijd: 19 jaar
Studie: Verpleegkunde
Aantal jaren in de chiro: 14 jaar
Waar zou je je waardevolle bezittingen
verstoppen als je die had? Ergens heel
goed waar ik ze waarschijnlijk zelf niet
meer terug vind.
Wat is je favoriete vleesje van het frituur?
Berenpoot met satékruiden
Wat is je lievelingskledingstuk? Kleedje

Naam: Sarah Volders (Volders voor de
vrienden)
Leeftijd: 23
Job: Recruiter
Aantal jaren in de chiro: 5
Ben je iemand die zijn werk goed op tijd af
heeft of alles last minute doet? Super last
minute
Hoe ziet jouw ideale zondagochtend eruit?
Wat slaapuren inhalen, vervolgens gaan brunchen met
vriendinnen en dan (uiteraard) nog super last minute de puntjes
op de i zetten voor het chiro-programma van die middag
Wat is het domste wat je ooit gedaan hebt om indruk te maken
op een jongen? Op jongenskamp heb ik een stukje van mijn haar
afgeschoren om niet onder te doen (sorry mama)

ASPIRANTEN JONGENS
Naam: Stijn
Leeftijd: 23
Studie: Geschiedenis
Aantal jaren in de Chiro: 17
Wat is je favoriete uur om op te staan? Niet
Hoelang duurt je gemiddelde toiletbezoek? Hangt ervan af
hoe goed het boek is dat ik aan het lezen ben.
Wat zou je naam zijn geweest als je als een meisje geboren
was? Joke

Spelletjespagina

Chiro: de (zn) ●katholieke jeugdbeweging; grootste van
Vlaanderen
Startzondag: de (samenst) ● begin van het chirojaar; de leiding wordt ontdekt; deze dag wordt afgesloten met een BBQ
VB: de (afk) ● Volwassen Begeleiding; steun- en aanspreekpunt voor de leiding
Banier: de (zn) ● chirowinkel; dichtstbijzijnde zijn: Heist-opde-berg; Antwerpen en Mechelen
Groepsleiding: de (samenst) ● heeft een goede verstandhouding met de andere leiding en spreekt die erop aan als er dingen niet oke zijn. Zorgt voor een goede sfeer in de leidingsploeg. Spreekbuis naar ouders toe, aanspreekpunt
Jaarthema: het(samenst) ● thema of rode draad doorheen
het hele jaar.
Pakootje: het (zn) ● driemaandelijks boekje dat jullie een
voorsmaakje geeft voor wat er nog gaat komen en wat er gebeurt is.

VERGETEN LIEDJE: Wat zijn zangstondes nog als niemand nog
weet hoe de oude liedjes gaan? Hierbij een vergeten liedje dat dringend
terug opgerakeld moet worden

Goestink
Een top lied geschreven door een oud leider van Chiro
Pako jo namelijk Gert-Jan Janssens (Broer van onze
huidige groepsleider Pieter-Jan Janssens). Goestink was
een jaarthemalied in het jaar 2012-2013. Om het lied
beluisteren, kan je naar volgende site gaan:
https://chiro.be/spelletjes-en-liedjes/zoek-een-lied
Zondagmiddag: kiekeboe,
nog een half uur en doodmoe
ik speel door, al vallen mijn ogen
toe.
Goestink, goestink
kijk eens hoe mijn voorhoofd blinkt,
helemaal spontaan, niet nagedacht,
liever snel gegaan dan lang
gewacht.
Goestink, goestink
En ik sta weer in het zweet
een ding dat ik zeker weet:
Chirozweet, ik heb het beet
Kampen bouwen: kinderspel.
Ik draag zelf mijn rugzak wel
en speel tot het laatst mee met elk
spel
Goestink, goestink
kijk eens hoe mijn voorhoofd blinkt,
helemaal spontaan, niet nagedacht,
liever snel gegaan dan lang

Goestink, goestink
en ik sta weer in het zweet.
Eén ding dat ik zeker weet:
Chirozweet is rap gereed.
Voor honderd man: barbecue!
Elk bivak: vuil en moe!
Elke zondag: weer paraat!
Ik hoop dat dit nooit overgaat!
Goestink, goestink
kijk eens hoe mijn voorhoofd
blinkt,
helemaal spontaan, niet
nagedacht,
liever snel gegaan dan lang
gewacht.
Goestink, goestink
en ik sta weer in het zweet.
Eén ding dat ik zeker weet:

Wist je dat oud-leidster Ute zwanger is?

Wist je dat

