
 

  



 

  



Woordje van de redactie 
Hey daar Pakojaan! 
 
Goede vakantie gehad? Oh de Chiro te veel gemist? Ja dat 
was wel te denken hé, na zo’n fantastische kampen! Als je 
een beetje verder bladert, kan je nog even wegdromen en de 
kampverslagen lezen. Ook de fotopagina is een aanrader. 
Chiro, da’s enkel mooie herinneringen maken!  
Toch laten we het vorige jaar stilletjes aan achter ons en 
beginnen we weer aan een bruisend nieuw Chirojaar. Ken jij 
je nieuwe leiding al goed? Ga gerust eens verder kijken, daar 
stellen ze zich nog eens voor. Ben je een nieuw lid? Dan 
verwelkomen wij jou ook graag. In deze editie van het 
Pakootje kan je lezen wat Chiro juist inhoudt en waarom het 
allemaal zo leuk is. 
Dit jaar staan er weer fantastische dingen op de planning, 
onze spaghettidag als eerst volgende stop en daarna al 
Christus Koning. Een dag vol spelletjes en vrienden, wie kijkt 
daar nu niet naar uit!? Vergeet ook niet de datum van onze 
fantastische fuif even na te kijken, die is namelijk veranderd, 
neem dus snel even een kijkje in onze kalender zodat je niets 
mist. 
Bij onze Chiro staat er kortom niks dan leuks gepland, dat 
belooft. Wij wensen jullie super veel plezier dit Chirojaar, 
amuseer je met je vrienden en leiding en maak er een 
fantastisch jaar van! 
 
Groetjes, 
De redactie 
Jasper, Robbe, Iris en Lotte  



Wat is Chiro? 
De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en 
Brussel. We zijn met meer dan 100 000, verspreidt over meer 
dan 900 groepen! 
De Chiro is een plek om te spelen, samen en ook tegen elkaar. 
Een plek om kattenkwaad uit te halen en hierom heel hard te 
lachen. De Chiro is een plek waar je niet de snelste, beste of 
slimste moet zijn, maar waar je helemaal jezelf mag zijn! Wil 
je dit graag elke zondag doen? Doe dat dan gewoon en kom 
af! 
 
Praktisch: wa kost da? 
Bereid jullie maar voor op de befaamde huisbezoeken van de 
leiding. 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 spelen. Ze komen zich niet 
enkel voostellen maar komen ook het geld ophalen voor het 
vieruutje. Dit jaar wordt het lidgeld en Christus Koning 
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: €10 
 Schaatsen - zwemmen - ... : voor alle extra activiteiten 

krijgt uw kind een briefje mee één of twee weken op 
voorhand, daar staat de prijs op vermeld. 



Chiro-uniform 
Sinds enkele jaren hebben we ook een Pako T-shirt (kostprijs 
€8), elke eerste zondag van de maand te verkrijgen bij de VB. 
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? 
Voor vragen kan je steeds bij je eigen leiding terecht. Ook 
hebben zowel de jongens als de meisjes een volwassen 
begeleider (VB), deze kan je indien nodig ook steeds 
contacteren. 

PakoJo: Rik Sels 
0474726439 

PakoMe: Leen Van Dessel 
0477963768 

 
  



Jaarthema: grenzeloos Chiro 
Waarom grenzeloos Chiro? 
 

In spel kunnen we elkaar vinden: iedereen speelt. Overal zijn 
er jeugdbewegingen met dezelfde doelen bezig: kinderen en 
jongeren laten organiseren, leren, ervaren, spelen. Door te 
focussen op ‘internationaal’ willen we Chiroleden en -leiding 
motiveren om hun blik te verruimen en uit hun comfortzone 
te treden. We willen hen in ontmoeting laten gaan met  
jongeren van over heel de wereld. 

 

 
  



Bivakverslag meisjes 
Op 12 juli was het weer zover. Het meisjeskamp ging weer 
van start! Dit jaar gingen we helemaal niet ver. We bleven in 
ons eigen, mooie dorpje: Nijlen. De oudste kwamen aan met 
fiets of step en de jongste met de bus. Eens ze allemaal 
uitgepakt waren en de kampplaats verkend hadden, bleek dat 
er toch wel een probleem was in Nijlen. Er was een dance 
battle gepland op het kerkeplein in Nijlen, alle Chiro’s van 
Nijlen waren hier natuurlijk op uitgenodigd. Ze dansten er 
allemaal op los, maar uiteindelijk bleek dat Chiro Pako 
verloren had. Dit was een grote ramp! Op die moment waren 
ze zo boos dat ze Nijlen onafhankelijk wilden maken. Ze 
gingen dus ook aan de slag om hun doel te bereiken. Ze 
organiseerden een gigantisch festival: Jour Tibour (wat zonder 
de leden van Chiro Pako natuurlijk nooit gelukt was). Jour 
Tibour was een gigantisch succes! Iedereen heeft zich enorm 
geamuseerd, tot in de late uren. Ook organiseerden ze een 
kroegentocht doorheen alle cafés van Nijlen en zongen we de 
leukste Chiroliedjes met z’n allen! Naar het einde van het 
kamp toe, besefte Chiro Pako dat Nijlen eigenlijk geen Nijlen 
kan zijn zonder Bevel en Kessel erbij. Samen staan we altijd 
sterker. Met dat idee gingen ze naar hun volgende 
bijeenkomst. Chiro Bevel en Kessel gingen hiermee akkoord. 
Eind goed, al goed! Nijlen blijft Nijlen want met z’n allen sta je 
altijd sterker dan alleen.  

 

  



Bivakverslag jongens 
Op 20 juli en 21 juli vertrokken de oudsten met hun stalen 
rossen richting Pakorados in het wilde westen. Iedereen was 
weer goed gezind want het kamp ging weer van start. Op 22 
juli kwam iedereen aan op de kampplaats. Meteen was al 
duidelijk dat dit weer een mega fantastisch kamp zou 
worden! Ook over het weer hadden we niet te klagen. Met 
temperaturen tot 40 graden was véél drinken dus 
levensnoodzakelijk! Tja, wat wil je als je op bivak gaat in het 
wilde westen. ;-) 

Het kampthema was volledig gewijd aan cowboys en 
indianen. Maar tijdens de eerste toneeltjes en grote spellen 
werd het al snel duidelijk dat er iets mis was in Pakorados. 
Slechte rovers hadden namelijk een héél grote goudmijn 
ontdekt. Pakorados werd even geterroriseerd door deze 
slechte bandieten. De sheriff had de grootste moeite om ze 
achter tralies te krijgen. Daarom riep hij de hulp in van de 
sterke Pakojanen. Zij gingen zwemmen en spelen aan het 
lekker warme zandstrand om een super pistool te zoeken.  
De Pakojanen hielpen de sheriff zo goed dat er een groot 
feest werd gehouden met een grote lekkere bbq en tot in de 
late uurtjes leuke toneeltjes. Als afsluiter konden we ons 
verwarmen aan een groot kampvuur. Een betere afsluiter van 
een top kamp konden we ons niet inbeelden! 

  



Er is een tijd van komen en van gaan… 
Er is een tijd van komen en gaan, we bedanken deze toppers 
voor hun oneindige inzet, passie, bekwaamheid en vooral een 
warm hart toe te dragen aan onze Chiro. We zullen nog veel 
aan jullie denken. Jullie zijn voor ons compleet Chiro.  

Complimenten dat jullie al zo lang met ons meedraaiden. 

Helden, dat zijn jullie allemaal stuk voor stuk. 

Indrukwekkend dat jullie je compleet voor de Chiro hebben 
gesmeten dat het niet normaal was. 

Respectvol, als leiding heb je natuurlijk een voorbeeldfunctie 
die hebben jullie fantastisch vervuld. 

Onbeschrijfelijk, woorden zijn gewoon op om jullie passie, 
moeite en tijd die jullie in de Chiro hebben gestoken te 
beschrijven. 

In een woord zijn jullie dus compleet Chiro. Bedankt Stijn D , 
Stijn L, Pieter-Jan J, Emma, Hanne, Laura, Sarah en Margot V 
om ons een onvergetelijke topjaren te bezorgen!  

 
  



Voorstelling leiding: 
Pinkels 
 
 
  



Miniclub 
HEE HOO miniclubbertjes, hebben jullie al zin in het nieuwe 
Chirojaar? Jullie nieuwe leiding is er helemaal klaar voor. We 
zitten wel met een probleempje, momenteel liggen ze nog 
helemaal in stukken. Kunnen jullie ze terug aan elkaar 
plakken. Knip de stukjes uit en plak ze juist aan elkaar. 

  



Speelclub meisjes  
 

 

 

  



Speelclub jongens 
Beste Speelclubbers 
Nu jullie eindelijk te weten zijn gekomen wie jullie leiders zijn, 
kunnen wij ons op een originele manier voorstellen.  
Onder dit tekstje zien jullie allemaal zinnen met een extra 
letter achter elke zin. Elke zin zegt iets over één van de 
leiders. Het is de bedoeling dat jullie met deze letters onze 3 
namen kunnen vormen, maar je moet er ook voor zorgen dat 
elke zin bij de naam van de leider past die je hebt gevormd. 
De beginletter van elke naam staan in een hoofdletter. 
Lieve groetjes van jullie leiders Kenneth, Jasper en Yourick. 

Ik ben 3de jaar leiding. K 
Ik ben 1ste jaar leiding. J 
Ik ben 3de jaar leiding. Y 
Ik studeer Financie- en 
verzekeringswezen aan de 
Hogeschool. e 
Ik studeer wetenschappen-
wiskunde. a 
Ik werk bij Van Hool, een 
busmaatschappij. o 
In het middelbaar heb ik 
Economie-talen gestudeerd. n 
Ik ben een goede keeper. s 
In het middelbaar heb ik 
elektriciteit gedaan. u 

Ik speel voetbal. n 
Ik ben actief op een 
speelpleinwerking. p 
Ik doe geen sport, maar 
vroeger heb ik gevoetbald. r 
Ik kan goed tekenen. e 
Ik ben goed in tafelvoetballen. 
e 
Ik ben een DJ. i 
Ik speel graag FIFA. t 
Ik speel graag Minecraft. r 
Ik feest graag. c 
Messi is mijn idool. h 
Ik ben goed in het herstellen 
van dingen. k 
 

  



Kwiks 
  



Rakkers  
   



Tippers  
 



Toppers  
  



Tiptiens 
  

Hey daar! Wij zijn 
Birthe en Lotte en 

vormen dit jaar 
TEAM TIPTIEN! 

We kennen elkaar al van toen 
we 3 jaar waren, even een 
sfeerbeeldje van jonge ons. 

Ik ben Birthe en studeer 
handelswetenschappen aan 

de UHasselt, ik speel ook 
volleybal. 

Ik ben Lotte en ben ne spring 
in ‘t veld die houdt van een 
danske placeren. Ik studeer 

geneeskunde aan de UA. 

We zijn beide avontuurlijk en 
sportief. We maakten deze 

zomer met z’n 2 een trekreis. 

Tiptiens, hou 
jullie dus 
maar vast 
voor een 
geweldig 

avontuur! xxx 



Kerels  
 

  



Aspitiens  
 

  
 
  



Aspiranten jongens 
 

 

  



 

 

  



  



Spelletjes 
 

  



Mopjes en raadsels 
Waarom kan een boom niet voetballen? ʇsɹoɥɔsǝƃ sı ɾıh 

Wat doe je als je god tegenkomt? uǝʍnɥɔsɹɐɐʍ ǝʇ 
uǝlɐuƃısʇɥɔıl ʇǝɯ ɯǝɥ ɹǝǝqoɹd uǝ uǝpɾıɹ sʇɥɔǝɹ ɟɾılq 'uǝlɐɥ ǝʇ 
uı ʇǝıu ɯǝɥ ɹǝǝqoɹd 

Twee vogels zitten in een boom te kijken hoe een schildpad 
elke keer weer uit een boom springt en met zijn poten 
wappert. Na een tijdje zegt de ene vogel tegen de ander: 
"schat, ik denk dat we hem nu maar moeten vertellen dat hij 
is geadopteerd." 

Welke salade helpt het beste tegen jeuk? ǝpɐlɐsqɐɹʞ 

Wat is een pater op een ei? ɹǝpǝoɹq uǝǝ 

Waarom kan een ei niet bevriezen? uı ɹǝıoop uǝǝ ʇız ɹǝ 

- Je rijdt in een auto, met constante snelheid, met aan je 
rechterhand een afgrond. 
- Links van je rijdt een brandweerwagen, met dezelfde 
constante snelheid, waarvan het lijkt alsof hij je wil inhalen. 
- Voor je rent een varken, nog groter dan jouw auto, ook met 
dezelfde constante snelheid. 
- Vlak achter je vliegt een helikopter, vlak boven de grond, 
ook weer met dezelfde constante snelheid.  
Hoe kun je stoppen, zonder dat er ongelukken gebeuren? 

ƃɐɯ ʇın ɹǝ ǝɾ ɟo uǝloɯıɐɐɹp ǝp uɐʌ uɐɯ ǝp uǝǝ ʇƃɐɐɹʌ ǝɾ 



Wist je datjes – vakantie editie 

 

 

TOP 10 grootste ijseters: 

1. Nieuw Zeeland 
2. Verenigde Staten 
3. Australië 
4. Finland  
5. Zweden  

6. Canada 
7. Denemarken 
8. Ierland 
9. Italië 
10. België 

 
  



Vergeten liedje: niet zomaar 
een zondag 
Wat je ied're zondagmiddag in de groep probeert, 
dat krijg je elders in de week niet zomaar afgeleerd. 
De vriendschap, de verbondenheid, da's iets om door te 
geven, 
want daar is 't immers om te doen, om Chiro te beleven, 
want Chiro is toch : 

niet zomaar een zondag, niet zomaar een dag, niet zomaar 
een spel, van alles goed en wel, 
niet zomaar een zondag, niet zomaar een dag, niet zomaar 
een spel, van alles goed en wel. 
Niet zomaar de tijd passeren, vraag en aanbod consumeren, 
iets dat heel je leven raakt en waar je samen werk van maakt. 
Iets dat heel je leven raakt en waar je samen werk van maakt. 

Kijk eens in het spiegeltje en sta eens even stil, 
dan zie je beter wat gebeurt en weet je wat je wil. 
Er staan nog mensen aan de kant en kind'ren die niet spelen, 
doe jij dan ook weer met ons mee, er is zoveel te delen, 
want Chiro is toch: 

niet zomaar een zondag, niet zomaar een dag, niet zomaar 
een spel, van alles goed en wel, 
niet zomaar een zondag, niet zomaar een dag, niet zomaar 
een spel, van alles goed en wel. 
Niet zomaar de tijd passeren, vraag en aanbod consumeren, 
iets dat heel je leven raakt en waar je samen werk van maakt. 
Iets dat heel je leven raakt en waar je samen werk van maakt. 
Chiro is toch: x2  



Kalender  
 


